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INLEIDING 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de drie Gewesten die samen met de drie 
Gemeenschappen de Federale Staat België vormen. Het Gewest heeft sinds 1989 zijn eigen 
instellingen. Ze werden opgericht door de Bijzondere Wet van 12 januari 1989, in toepassing van het 
artikel in de Grondwet dat vanaf 1970 het bestaan invoerde van drie Gewesten in België. 

Elke vijf jaar kiezen de Brusselaars hun gewestelijke volksvertegenwoordigers die de Gewestraad 
vormen, ook Brussels Parlement genoemd. De Hoofdstedelijke Raad vaardigt regels uit via 
ordonnanties. De Raad kiest en controleert de Gewestregering. Die bestaat uit een Minister-President 
en vier Ministers aan wie drie Staatssecretarissen worden toegevoegd. 

De belangrijkste aangelegenheden waarin het Gewest zijn bevoegdheid uitoefent, betreffen ruimtelijke 
ordening, huisvesting, leefmilieu, economie, werkgelegenheidsbeleid, vervoer, openbare werken, 
energiebeleid, plaatselijke of ondergeschikte besturen (gemeenten, intercommunales, erediensten), 
externe betrekkingen en wetenschappelijk onderzoek. 

Met ingang van 1 juli 2014 (inwerkingtreding van de zesde staatshervorming) werden een aantal 
federale bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overgedragen aan de gemeenschappen, gewesten of 
gemeenschapscommissies. Tot de belangrijkste daarvan behoren gezinsbijslag, gezondheidszorg, 
arbeidsmarkt, verkeersveiligheid, huurwet, justitiehuizen en hypotheekregeling1. 

Tussen 1996 en 2006 genoot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een langetermijnrating AA met 
stabiel vooruitzicht, verleend door het ratingagentschap Standard & Poor’s. Sinds 1 oktober 2007 is 
het vooruitzicht verbeterd van stabiel naar positief. Sinds 16 december 2009 is de rating weer van 
positief naar stabiel verlaagd wegens de stagnerende inkomsten en de oplopende schulden van het 
Gewest. Op 1 juni 2010 werd het vooruitzicht verder verlaagd van stabiel naar negatief wegens de 
oplopende schulden van het Gewest. Op 7 maart 2014 bevestigde Standard & Poor’s zijn 
langetermijnrating AA voor het Gewest. Het vooruitzicht veranderde van negatief in stabiel. Op 20 
februari 2015 heeft Standard & Poor’s de langetermijnrating van het Gewet bevestigd (AA stabiel)2. 

De rating van het Gewest (AA) is uitstekend en berust volgens Standard & Poor’s op het feit dat het 
Gewest zijn begrotingsuitgaven onder controle kan houden, alsook op een voorzichtig en 
gesofisticeerd financieel beleid, een strenge controle op de satellietbedrijven en een vlotte toegang tot 
liquide middelen. De gewaarborgde schuld wordt beoordeeld als goed gedefinieerd en actief beheerd. 
Het Gewest beschikt over een aantrekkelijke en gezonde economie. De bedrijfsmarge wordt als sterk 
beschouwd. Het Gewest toont aan zijn werkingsuitgaven te kunnen beheersen.  

                                                      
1 « Er werd een overgangsperiode van 1 juli 2014 tot ten minste 1 januari 2015 ingesteld. Tijdens deze periode blijft de 

bestaande regelgeving van toepassing, totdat een gemeenschap of gewest beslist om ze te wijzigen of om nieuwe regels door te 
voeren. De gewesten en gemeenschappen worden dus bevoegd, maar de uitvoering  gebeurt door de federale personeelsleden 
die voor 1 januari 2014 de dossiers beheerden. Ze werken niet meer in naam van de federale overheid, maar voor de 
gemeenschappen en gewesten die nu bevoegd zijn. Tijdens de overgangsperiode worden de dossiers dus nog steeds door de 
federale overheidsdiensten beheerd.» 
http://www.belgium.be/nl/nieuws/2014/news_entree_en_vigueur_de_la_6e_reforme_de_l_etat.jsp 

2 Het perscommuniqué van Standard & Poor’s is weergegeven in deel 5, hoofdstuk 1. 
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Het stabiele vooruitzicht weerspiegelt de verwachting van Standard & Poor’s dat het Gewest de 
komende twee jaar (2016-2018) goede begrotingsprestaties zal blijven neerzetten. 

Op te merken valt dat de rating van Standard & Poor’s van groot belang is omdat ze bepalend is voor 
de voorwaarden waartegen het Gewest kan lenen op de kapitaalmarkt. Bovendien mag niet vergeten 
worden dat de Gewesten en Gemeenschappen geen hogere notering mogen krijgen dan de federale 
overheid. 
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DEEL 1 : DE GEWESTSCHULD 

HOOFDSTUK 1 : SAMENSTELLING VAN DE GEWESTSCHULD 

De structuur van de schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ziet er als volgt uit:  

 

 

 

A. De gewestschuld volgens de norm ESR20103 omvat de totale directe schuld van het Gewest 
en de schulden van de geconsolideerde organismen. Eurostat bepaalt welke organismen 
geconsolideerd moeten worden. 

 

                                                      
3 Het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR2010) legt een gemeenschappelijk boekhoudkundig kader 

vast voor de lidstaten van de Europese Unie. 

Gewestschuld (in 
brede zin)

A. Gewestschuld 
volgens de norm 

ESR2010

B. Totale directe 
schuld

C. Directe schuld 
stricto sensu (= 
gecumuleerd 

netto te 
financieren saldo)

E. Vlottende 
schuld (KT)

Geconsolideerde 
directe schuld 

stricto sensu (LT)

D. Overgenomen 
schuld (LT)

Geconsolideerde 
schuld (LT)

Schulden van de 
geconsolideerde 

organismen

F. Indirecte schuld
G. Gewaarborgde 

schuld

Schuld buiten 
perimeter 
ESR2010

G. Gewaarborgde 
schuld van de 

niet-
geconsolideerde 

organismen
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B. De totale directe schuld is het totaal van de gecumuleerde netto te financieren saldi (de 
directe schuld stricto sensu) sedert de oprichting van het Gewest evenals de schulden 
overgenomen van de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp), 
het Agentschap Net Brussel, van de voormalige provincie Brabant en van de voormalige 
Agglomeratie van Brussel. De terugbetaling van de leningen wordt in de begroting 
omschreven als “kapitaalaflossingen”. 

 

C. Het netto te financieren saldo geeft het gecumuleerde kastekort weer (leningen - aflossingen 
+ vlottende schuld) van het Gewest. 

 

D. De overgenomen schuld werd begin 1996 opgenomen in de totale directe schuld. Het Gewest 
heeft op zijn rekening de schulden overgenomen van de DBDMH (Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulpverlening), van het Agentschap Net Brussel, van de voormalige 
provincie Brabant en van de vroegere Agglomeratie Brussel. Die schulden werden opnieuw 
onderhandeld voor een totaalbedrag van 158,65 miljoen € (waarvan een deel al in 1995 werd 
afgelost). De overgenomen schuld hield op 31 december 2009 op te bestaan. Sindsdien 
worden de begrippen netto te financieren saldo en totale directe schuld opnieuw door elkaar 
gebruikt. 

 

E. De vlottende schuld groepeert de voorschotten op vaste termijn (VVT), de kaskredieten en het 
MTN-programma dat de thesauriebewijzen (TB) omvat. De vlottende schuld (KT) en de 
geconsolideerde directe schuld stricto sensu (LT) vormen het gecumuleerde netto te 
financieren saldo. 

 

F. De indirecte schuld omvat de leningen die het Gewest betaalt voor rekening van andere 
instellingen. De terugbetaling van die leningen wordt in de begroting omschreven als 
herbudgettering. 

 

G. De gewaarborgde schuld: het Gewest verleent sommige instellingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest machtiging om financiële verbintenissen (leningen, vorderingen, huur, 
…) aan te gaan met de garantie van het gewest. De aflossingen en de rentelasten vallen ten 
laste van die instellingen. Het Gewest komt alleen tussen in geval van onvermogen van die 
instellingen. 
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HOOFDSTUK 2 : KERNCIJFERS 

Tabel 1 : Cijfers van de schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 31 december (in miljoen € of in %) 

 2014 2015 

Rating toegekend door Standard and Poor’s   

- Lange termijn AA AA 

- Vooruitzicht Stabiel vooruitzicht Stabiel vooruitzicht 

1. Schuld ESR2010   

Uitstaand bedrag 4.628,51 € 4.518,33 € 

- Jaarlijkse evolutie +2,52 % -2,38 % 

- Ratio schuld / totale ontvangsten 127,19 % 104,53 % 

2. Totale directe schuld   

Uitstaand bedrag 2.949,90 € 2.750,38 € 

Jaarlijkse evolutie -2,34 % -6,76 % 

Lange termijn (%)
4
 97,32 % 97,03 % 

Korte termijn (%)
5
 2,68 % 2,97 % 

Vaste rentevoet 96,65 % 98,69 % 

Variabele rentevoet 3,35 % 1,31 % 

Financieringsbronnen (lange termijn)   

- Bankleningen 53 % 0 % 

- Bilaterale leningen 0 % 0 % 

- Medium Term Notes 29 % 0 % 

- Schuldschein 18 % 100 % 

Type tegenpartij (lange termijn)   

- Belgisch 76 % 0 % 

- Buitenlands 24 % 100 % 

Betaalde intresten (LT + KT) 119,48 € 112,36 € 

Gelopen intresten (lange termijn) 115,58 € 106,81 € 

Aflossingen  296,79 € 217,00 € 

Herfinancieringen 173,00 € 15,00 € 

Nieuwe financieringen 0,00 € 0,00 € 

Financieringskost 3,93 % 4,02 % 

Duration (in jaar) 9,99 9,88 

Duration op financiering (in jaar) 8,40 8,24 

Duration op rentevoeten (in jaar) 12,53 12,94 

Schulddekkingsgraad6 431,45 % 546,95 % 

Kosten van de schuld7 3,30 % 2,69 % 

3. Gewaarborgde schuld   

Uitstaand bedrag 2.556,84 € 2.601,14 € 

Jaarlijkse evolutie -0,87 % +1,73 % 

                                                      
4 Ratio geconsolideerde schuld/uitstaande schuld. 
5 Ratio vlottende schuld/uitstaande schuld. 

6 Sinds begin 2012 beoordeelt Standard & Poor’s de beschikbare liquiditeit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de 

schulddekkingsgraad voor de komende 12 maanden (en bekijkt daarbij enkel de vaststaande liquiditeitslijnen). 
7  Intresten + resultaat schuldbeheersfonds in verhouding tot verrichte uitgaven (vastgestelde rechten). 
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HOOFDSTUK 3 : DEKKING VAN DE GEWESTELIJKE BEGROTING  TEGEN INFLATIE 

3.1. ACHTERGROND 

In 2010 heeft het Agentschap van de schuld een studie uitgevoerd over de inflatiegevoeligheid van de 
begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de betekenis van de perimeter ESR. Ze heeft de 
meeste financiële partners van het Gewest ontmoet en heeft vervolgens de financiële producten 
bestudeerd die het meest geschikt waren om dit gewestelijke risico te dekken. Het op de initiële 
begroting toegepaste model werd jaarlijks bijgewerkt. 

De nettogevoeligheid van de geconsolideerde gewestbegroting werd geraamd op een bedrag van 200 
miljoen € inzake betaling van inflatie. Op die basis heeft het Gewest beslist om de helft (zijnde 100 
miljoen) van het nettorisico verbonden aan de gevoeligheid van de geconsolideerde begroting te 
dekken over een termijn van 5 jaar via een optionele structuur, de cap spread (aankoop van een cap 
aan 2% en verkoop van een cap aan 4%), gekoppeld aan de verkoop van een floor aan -1%. De 
jaarlijkse premie bedraagt 0,36% 

Aangezien de Europese inflatie in oktober 2015 (HICP ex-tobacco) op 0% lag, werden de cap noch de 
floor geactiveerd. 

Tabel 2 : Verloop van de inflatiestructuur 

Jaar Jaarpremie Ontvangst Dekkingskosten 

2012 359.000,00 140.214,90 218.785,10 

2013 359.000,00 0,00 359.000,00 

2014 360.994,44 0,00 360.994,44 

2015 358.002,78 0,00 358.002,78 

 

Sinds februari 2014 werden de grenswaarden aangepast bij ongewijzigde premie, naar 1,66%/2,50% 
voor de cap spread. Voor de floor bleven ze onveranderd op -1. 

3.2. VOORUITZICHTEN 2016 

De zesde staatshervorming heeft een grondige wijziging teweeggebracht in de begrotingsstructuur 
van het Gewest voor 2015: 

� overgang van een aandeel in de personenbelasting (PB) naar een gewestelijke PB; 

� nieuw nationaal solidariteitsmechanisme; 

� financiering van de overgedragen bevoegdheden (arbeidsmarkt, fiscale uitgaven, enz.); 
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� specifieke financiering van de Brusselse instellingen. 

Ook het inflatierisicoprofiel van het Gewest verandert. Het wordt in 2015 geherevalueerd in het kader 
van het project voor een meerjarige macrobudgettaire simulator, dat loopt bij de Middle Office van het 
Agentschap van de Schuld. Hoewel een eerste analyse aangaf dat de gewestelijke begroting na de 
zesde staatshervorming inflatiegevoelig zou zijn aan de ontvangstenzijde, wijst een meer diepgaande 
analyse op een gevoeligheid aan de betaalzijde, ten belope van een beperkt bedrag van 42 miljoen, 
op meer dan 5 miljard aan uitgaven- en ontvangstenstromen. Er is dus sprake van evenwicht. 
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DEEL 2 : DE GEWESTSCHULD VOLGENS DE ESR-NORM 

De ESR95-norm, die sinds 2002 van toepassing is, voorziet in het consolideren van alle schulden op 
de balans (uitgezonderd handelsschulden) van alle instellingen die behoren tot de sector van de 
deelstaatoverheden (S.1312) met die van de diensten van de Regering (de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel8). Deze consolidatie is van louter boekhoudkundige aard en het resultaat 
ervan wordt “geconsolideerde brutoschuld” of “Maastrichtschuld” genoemd. 

In februari 2014 deelde Eurostat op een vergadering met de federale en gefedereerde instellingen 
mee dat het in sector S1312 alle entiteiten en activiteiten wenst op te nemen die aanleiding gegeven 
hebben tot een schuld voor rekening van de overheidsbesturen. 

Op 1 september 2014 werd de ESR95-norm vervangen door de ESR2010-norm, waarbij onder meer 
nieuwe begrippen ingevoerd werden, zoals de “financiële instellingen binnen concernverband”. Dit 
nieuwe begrip houdt in dat instellingen in sector S1312 opgenomen worden die er vroeger buiten 
vielen. 

Eurostat heeft in 2014 drie achtereenvolgende “ESR-consolidatiegolven” verricht, via zijn nationaal 
vertegenwoordiger, het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR9). 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekent dit concreet dat dat de schulden van een veertigtal 
instellingen geconsolideerd moeten worden. 

De gewestelijke uitstaande geconsolideerde schuld wordt in dit verslag voorgesteld volgens de 
ESR2010-methode. Die cijfers kunnen evenwel verschillen van de officiële gepubliceerde cijfers van 
het INR, die het resultaat zijn van op verschillende tijdstippen bijgewerkte gegevens, al dan niet met 
toepassing van bepaalde consolidatieregels (verrekening van schulden die resulteert in 
schuldvorderingen in de balans van een instelling uit dezelfde subsector). 

Het INR en het Agentschap van de Schuld beogen beide de gewestelijke schuld waarheidsgetrouw 
weer te geven. Meermaals per jaar organiseren zij onderlinge contacten om de verschillen tussen hun 
beide gegevensreeksen toe te lichten en te corrigeren. 

In 2014 heeft het INR een project opgezet met het oog op de uitwerking van een financiële rekening 
volgens de ESR-normen door de Belgische instellingen. Deze financiële rekening, die meer 
gedetailleerde gegevens bevat dan de balans, zou het mogelijk moeten maken de geconsolideerde 
gewestschuld beter weer te geven. 

De thesauriesaldi en de beleggingen van de te consolideren instellingen worden in onze tabellen 
afgetrokken van bruto geconsolideerde schuld. Het Agentschap van de Schuld volgt deze methode 
om drie redenen: 

                                                      
8 De benaming “Gewestelijke Overheidsdienst Brussel” (GOB) vervangt de benaming “Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest” (MBHG). 
9 Het INR (opgericht door de wet van 21 december 1994) is samengesteld uit vertegenwoordigers van drie instellingen: de 

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau. Het INR 
werkt met deze instellingen samen maar stelt de statistieken van de nationale rekeningen en van de economische 
verwachtingen onder eigen verantwoordelijkheid op. 
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� de terugwerkende kracht van het ESR. Zo wordt de schuld van een in 2014 nieuw 

geconsolideerde instelling opgenomen in de INR-reeks vanaf 1995; 

� het standpunt van Eurostat, dat ermee instemt dat thesauriesaldi die het voorwerp uitmaken 
van een overeenkomst voor cashpooling tussen de instelling en de administratie 

geconsolideerd worden in de brutoschuld; 

� artikel 68 van de ordonnantie van 23 februari 2006 (OOBBC), dat de centralisering van de 

gewestelijke thesaurieën via een systeem van notionele cashpooling organiseert. Dit artikel 

schrijft het volgende voor: 

- alle S1312-instellingen, met uitzondering van het Brussels Gewestelijk 

Herfinancieringsfonds voor de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT), behoren 

automatisch tot het toepassingsgebied van de gewestelijke cashpooling, die wordt 

geregeld door een overeenkomst tussen de instelling en het Gewest; 

- een instelling die is toegetreden tot de gewestelijke cashpooling kan geen 
beleggingen verrichten. Behoudens uitzonderingen worden al haar rekeningen 

beheerd via de financiële centralisatie. Zo zijn alle thesauriesaldi en beleggingen 

vervat in de cashpooling. 

In dit verslag wordt met “ESR-schuld” de geconsolideerde brutoschuld bedoeld, na aftrek van de 
creditsaldi en de thesauriebeleggingen van de te consolideren instellingen. 

Tabel 3 : Geconsolideerde brutoschuld volgens Maastrichtnorm en creditsaldi van de S1312-instellingen 

In duizenden € 2012 2013 2014 2015   

 

1. Rechtstreekse gewestelijke 
schuld 

3.146.036 3.020.528 2.949.897 2.750.376   

 

2. Andere geconsolideerde 
gewestelijke schulden 

1.763.291 1.890.234 1.932.099 2.010.252   

 

3. Bruto geconsolideerde schuld 
volgens Maastrichtnorm 
(ESR2010) 

4.909.327 4.910.762 4.881.996 4.760.628   

 

4. Creditsaldi van de instellingen 
die tot de consolidatieperimeter 
behoren 

-396.098 -395.907 -253.485 -242.302   

 

Totale netto ESR-schuld (3+4) 4.513.229 4.514.855 4.628.511 4.518.326   
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Tabel 4 : Verhouding Totale schuld / Totale ontvangsten 

In duizenden € 2012 2013 2014 2015   

1. Totale schuld 4.513.229 4.514.855 4.628.511 4.518.326   

2. Totale ontvangsten 3.068.578 3.472.832 3.639.133 4.322.717   

Verhouding totale schuld / totale ontvangsten 147,08% 130,00% 127,19% 104,53%   

 

Voor 2015 komt de schuldgraad in verhouding tot de totale ontvangsten (ontvangsten van het Gewest 
en eigen ontvangsten van de te consolideren instellingen) uit op 104,46%. In 2014 bedroeg dit cijfer 
127,19%. Deze spectaculaire afname kan toegeschreven worden aan twee factoren: 

� wat de ontvangsten (noemer) betreft, hevelt de zesde staatshervorming bijkomende 
middelen over naar het Gewest voor het beheer van zijn nieuwe bevoegdheden, alsook om 

te voorzien in zijn rol van hoofdstad van België en van Europa. Deze middelen 

vertegenwoordigen in het totaal 750 miljoen €; 

� wat de schulden (teller) betreft, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn schuldenlast 
met 113 miljoen € verminderd. Deze schuldafname is hoofdzakelijk het gevolg van een 

daling met 200 miljoen van de uitstaande rechtstreekse schuld van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (GOB). 

Deze verhouding geeft aan in welke mate het Gewest vanuit een geconsolideerde benadering in staat 
is te voldoen aan zijn toekomstig financiële verplichtingen (financiële schulden) op basis van zijn eigen 
jaarlijkse ontvangsten. 
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DEEL 3 : TOTALE DIRECTE SCHULD 

3.1. BEHEERSVERSLAG 

HOOFDSTUK 1 : BESLISSINGS- EN CONTROLEPROCES 

1.1. BESLISSINGSPROCES (JURIDISCH KADER) 

Vier juridische bronnen omschrijven de omgeving waarin het beheer van de schuld moet plaatsvinden. 

� De bijzondere wet van 16 januari 1989 art.49 over de financiering van de Gemeenschappen 

en de Gewesten machtigt de Gewesten en Gemeenschappen leningen aan te gaan onder 

bepaalde voorwaarden. 

� Met de goedkeuring van de middelenbegroting geeft het parlement aan de Regering van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevoegdheid om leningen aan te gaan en elke 

transactie te verrichten, inclusief de afgeleide middelen, de uitgifte van thesauriebewijzen,... 

� In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 art. 9 machtigt de 

Regering de minister van Financiën leningen aan te gaan, de korte- en langetermijnschuld 

te beheren, thesauriebewijzen uit te geven. 

� Met het ministerieel besluit van 1 juni 2004 (gewijzigd door het ministerieel besluit van 25 

juni 2007) machtigt de Minister van Financiën het Bestuur Financiën elke 

kortetermijntransactie te verrichten (van 1 dag tot 1 jaar), evenals alle handelingen in 

afgeleide middelen in het raam van een strategie die vooraf is vastgesteld door de 

Commissie Financieel Beleid. 

 

De Commissie Financieel Beleid bestaat uit leden: 

� van het Kabinet van de Minister van Financiën; 

� van de gewestelijke administratie (de adjunct-secretaris-generaal, de directeur-generaal 
van Brussel Financiën en Begroting, de directeur van de dienst Financieel Beheer, de 

directie Agentschap van de Schuld en de directie Thesaurie); 

� van de kassier van het Gewest die gratis als adviseur optreedt. 
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1.2. BESLISSINGSPROCES (COMMISSIE FINANCIEEL BELEID) 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt derivaten enkel met het oog op risicoverkleining. Deze 
producten gaan systematisch gepaard met een bestaande onderliggende waarde of zullen dat in de 
nabije toekomst zijn. 

  

Juridisch kader 

•bijzondere wet

•besluiten

•begroting

Agentschap 
van de schuld

•actief portefeuillebeheer rekening houdend met termijnen, herfinancieringen, 
afbetalingsplan, rente- en liquiditeitsrisico's, kasbehoeften, …

•in achtneming van externe factoren: toekomstige begrotingstekorten, evolutie 
van de rentecurve en macro-economische vooruitzichten

•suggesties voor transacties op de leningsportefeuille

Commissie 
financieel 

beleid

•onderzoekt de gegrondheid van de gesuggereerde verrichtingen 
door het Agenschap van de schuld in termen van kostprijs en 
risico's

•voorstel van verrichtingen aan de Minister van Financiën

Minister van 
Financiën en 

Budget
•beslissing

Agentschap 
van de schuld 
(Front Office)

•consultatie van de markt

•vergeleiging van de offertes

Afsluiting van 
de operatie
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1.3. CONTROLEPROCES (OOBBC) 

De organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de 
boekhouding en de controle (OOBBC), op 23 februari 2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad, 
legt de normatieve regels vast die een aanvulling vormen op de wet van 16 mei 2003 (algemene 
bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van 
de gemeenschappen en de gewesten) die de Brusselse wetgever beslist heeft van toepassing te 
maken op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Ze is van toepassing op de Administratie en op de Autonome Bestuursinstellingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De draagwijdte van de ordonnantie strekt zich uit tot alle begrotingskredieten. 
Ze somt de begrotingsbeginselen op (stemming van een jaarlijkse ordonnantie; goed financieel 
beheer; zuinigheids-, doelmatigheids- en doeltreffendheidsbeginsel; transparantiebeginsel; bepaling 
voor een begrotingsjaar van de aard, het bedrag en de oorsprong van de ontvangsten en de 
bestemming van de uitgaven alsook het begrotings- en financieel evenwicht dat eruit voortvloeit).  

In hoofdstuk III artikel 21 preciseert de ordonnantie dat de algemene toelichting bij de begroting, die 
op het eind van het jaar aan het Brusselse Parlement wordt voorgesteld, een “financieel verslag dat 
inzonderheid een verslag over de gewestelijke schuld en de gewestelijke thesaurie inhoudt” moet 
bevatten.  

Het controlesysteem omvat een interne controle, een beheerscontrole, een interne audit, en een 
administratieve en budgettaire controle:  

� de interne controle is een proces dat bedoeld is om een behoorlijke garantie te geven 
inzake de betrouwbaarheid van de financiële informatie : “De interne controle wordt 

uitgevoerd door elke beherende dienst (…) op basis van geschreven procedures.” Artikel 77 

preciseert het volgende: “De controle van het goede financiële beheer is een geheel van 
procedures dat streeft naar het garanderen dat de doelstellingen op zuinige, doeltreffende 

en doelmatige wijze worden bereikt en dat de begrotingskredieten alleen worden 

uitgegeven voor de aangegeven doeleinden en binnen de goedgekeurde grenzen. Hij is 

onafhankelijk van de initiatiefnemende beherende diensten en autonome 

bestuursinstellingen van de verrichting die hij onderzoekt.” 

� de beheerscontrole is volgens artikel 78: “een geheel van procedures dat toeziet op het 
kwantificeren en meten van de doelstellingen en beleidsnota's (…). De controle is 

onafhankelijk van de initiatiefnemende beherende diensten en autonome 

bestuursinstellingen van de verrichting die hij onderzoekt en wordt uitgevoerd volgens de 

door de Regering vastgestelde modaliteiten.” 

� de interne audit wordt in artikel 80 omschreven als: “een onafhankelijke en objectieve, 
waarborgende en adviserende activiteit waarbij de opdracht erin bestaat voor toegevoegde 

waarde te zorgen en de werking van de organisatie te verbeteren. De functie van de interne 

audit bestaat hoofdzakelijk in het onderzoeken en evalueren van de werking, de 

doeltreffendheid en de doelmatigheid van de interne controle.” 
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� de administratieve en begrotingscontrole wordt uitgeoefend door de inspecteurs van 

financiën. Artikel 81 preciseert: “[Zij] voeren hun opdracht uit op stukken en ter plaatse. Ze 
hebben toegang tot alle dossiers en alle archieven (…) en ontvangen (…) alle inlichtingen 

die zij vragen.” De Regering kan bovendien de inspecteurs belasten met een 

onderzoeksopdracht voor financiële en begrotingsaspecten bij het Bestuur of de autonome 

bestuursinstellingen. 

1.4. CONTROLEPROCES (REKENHOF) 

De wet van 16 mei 2003 heeft het voorafgaande visum van het Rekenhof afgeschaft, omdat dit werd 
beschouwd als omslachtig en ongepast voor de overgang naar een boekhouding gebaseerd op het 
concept van de vastgestelde rechten. Bovendien kon dit visum het Hof zelf in gebreke stellen, omdat 
het kon gebeuren dat het een verrichting betwistte waar ze zelf het visum voor had gegeven.  

De OOBBC preciseert de nieuwe rol die het Rekenhof speelt in het controleproces van de rekeningen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Artikel 84 zegt het volgende: “Het Rekenhof onderzoekt de 
wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten. Inzake de ontvangsten oefent het 
Rekenhof een algemene controle uit op de vaststelling en de invordering. (…) Het Rekenhof is 
gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot het 
beheer van de diensten van de Regering en autonome bestuursinstellingen die aan zijn controle zijn 
onderworpen, te doen verstrekken. Het Rekenhof kan een controle ter plaatse organiseren.” 

Via de OOBBC belast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Rekenhof met de certificatie van zijn 
rekeningen. De audit vindt plaats op basis van de ISSAI-normen (International Standards of Supreme 
Audit Institutions) die vastgesteld worden door de internationale organisatie INTOSAI (International 
Organization of Supreme Audit Institutions). 

“De algemene rekening van de gewestelijke entiteit wordt door de Regering opgemaakt en ter 
certificatie aan het Rekenhof bezorgd (…). Onder "certificatie" wordt verstaan het met redenen 
omklede en gedetailleerde oordeel over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de betrouwbaarheid 
van de algemene rekening van de gewestelijke entiteit. Het Rekenhof bezorgt die certificatie aan het 
Parlement als bijlage bij de algemene rekening en voegt er zijn opmerkingen aan toe.” (artikel 60) 

Tijdens die certificatie worden de gegevens van de gewestschuld gecontroleerd (verificatie van de 
contracten, van de bankbevestigingen en van de gegevens die in de verschillende IT-applicaties 
werden ingevoerd m.b.t. de in het kader van het schuldbeheer uitgevoerde betalingen en geïnde 
ontvangsten).  

In het auditverslag van het Rekenhof van 6 april 2011 in het kader van de certificatie van de algemene 
rekening 200810 van de diensten van de Regering, valt het volgende te lezen: “De analyse van de 
contractuele procedures die worden gevolgd voor het beheer van de schuld hebben uitgewezen dat 
sterk ontwikkelde interne controles bestaan. De procedures integreren het ministeriële echelon en het 

                                                      
10 De algemene rekening van 2008 was de eerste rekening die het Rekenhof certificeerde voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 
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administratieve echelon tijdens de opeenvolgende fasen van de financiële verrichtingen. De 
vereffeningen die voor een bijzonder auditonderzoek werden geselecteerd, behoren alle tot de 
categorie van de intrest op de geconsolideerde rechtstreekse schuld en op de thesauriebewijzen. Dat 
onderzoek maakte het mogelijk vast te stellen dat de geselecteerde vereffeningen correct werden 
uitgevoerd en geboekt, waarbij de in casu van toepassing zijnde procedures en interne controles 
werden nageleefd.” 11  

1.5. CONTROLEPROCES (EUROSTAT - INR - NBB) 

Eurostat is de Europese instelling die belast is met het inzamelen van de statische gegevens die de 
Lidstaten opstellen. In België bezorgt het Instituut voor de Nationale Rekeningen (ICN) deze 
gegevens. 

De Nationale Bank (NBB) controleert de kortetermijnverrichtingen die de directie Thesaurie van het 
Gewest uitvoert. Bovendien vraagt de BNB sinds 2012 aan het Agentschap van de schuld om 
tweemaal per jaar een standaardtabel van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewaarborgde 
schuld in te vullen. De eerste keer in maart, met voorlopige cijfers, de tweede keer in augustus met 
definitieve cijfers. 

Sinds begin 2014 vraagt Eurostat de federale overheid en de gefedereerde entiteiten, via het INR, een 
gedetailleerde financiële rekening te bezorgen van alle verrichtingen met betrekking tot de schulden, 
het thesauriebeheer en de balans van de activa. 

HOOFDSTUK 2 : MACROECONOMISCHE CONTEXT 12 

2.1. WERELDWIJD MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT 

In 2015 ondervond de economie in de eurozone voornamelijk de gevolgen van: 

a) de ongelijke evolutie van de groei op wereldvlak 

De geavanceerde economieën groeiden sterker dan de economieën van de opkomende landen 
(die een groeivertraging lieten optekenen). Ze profiteerden immers van gunstige omstandig-
heden (versoepeling van het proces van schuldafbouw van de privésector; verbetering van de 
toestand op de arbeidsmarkt, inschikkelijk financieringsbeleid, begrotingssanering, lage 
olieprijzen). Van hun kant moesten de opkomende economieën het hoofd bieden aan 
structurele obstakels en aan strengere externe financieringsvoorwaarden (de daling van de 

                                                      
11 In “Certificering van de algemene rekening 2008 van de diensten van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

Gedetailleerd auditverslag”, Rekenhof (6 april 2011), p. 43 en 44. 
12 Dit hoofdstuk is gebaseerd op de gegevens in het jaarverslag 2015 van de ECB. 
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grondstofprijzen bracht een groeivertraging te weeg in de landen die deze grondstoffen 
exporteren). 

b) de zwakke internationale handel 

Het volume van de wereldhandel groeide in 2015 met 1,7 % op jaarbasis (tegenover 3,5 % in 
2014). Vooral de economieën van de opkomende landen liggen aan de basis van het 
verzwakken van het wereldwijde handelsverkeer, en in mindere mate de geavanceerde 
economieën. 

c) de lage energieprijzen drukken de wereldinflatie 

De daling van de grondstofprijzen (vooral energie) is de belangrijkste factor die aan de 
oorsprong ligt van de matiging van de wereldwijde inflatie. In de OESO-landen daalde de 
stijging van de consumptieprijzen van 1,7% in 2014 naar 0,6% in 2015. De inflatie zonder 
voedingsmiddelen en energie daalde lichtjes over een jaar (1,7% in 2015 tegenover 1,8% in 
2014). 

De aardolieprijzen gaven in 2015 een erg volatiel verloop te zien maar bleven wel op een zeer 
laag niveau. De Brentprijs stond begin 2015 op 56 dollar per vat en sloot het jaar af op 37 
dollar. Een verklaring daarvoor ligt in de sterkte van het aanbod ten opzichte van de vraag 
(aanzienlijke toename van de productie door de OPEC-landen; aanhoudend hoge productie van 
niet-conventionele aardolie zoals schalieolie en oliehoudend zand, vrij zwakke vraag naar 
aardolie op wereldvlak). 

De prijzen van niet-energetische grondstoffen (in dollar) zijn over één jaar gedaald (met 18% 
voor de voedingsmiddelen als gevolg van de stijging van het aanbod en met 17% voor de 
metalen als gevolg van het krimpen van de vraag, meer bepaald in China). 

d) de ongelijke groeidynamiek van de grote economieën 

In de Verenigde Staten kwam de bbp-groei in volume uit op 2,2% in 2015, net als in 2014. Deze 
groei berust op inschikkelijke financieringsvoorwaarden, de daling van de olieprijzen, de 
verbetering van de financiële situatie van de gezinnen en een verbeterd 
consumentenvertrouwen. De werkloosheid daalde verder en ligt nu op 5%. De jaarlijkse inflatie 
daalde gemiddeld van 1,6% in 2014 tot 0,1% in 2015 als gevolg van de opwaardering van de 
dollar en de sterke daling van de energieprijzen. Voedingsmiddelen en energie buiten 
beschouwing gelaten bedroeg ze 1,8% in 2015 tegen 1,7% in 2014. In december 2015 heeft de 
Fed voor het eerst in negen jaar haar tarieven opgetrokken. Het begrotingstekort kromp tot zijn 
laagste peil sinds 2007, nl. 2,5%. 

Japan liet in 2015 een bbp-groei in volume van 0,7 % optekenen, die een gevolg was van de 
stijging van de privéconsumptie en de uitvoer. De inflatie daalde er van 2,7% in 2014 (een cijfer 
dat te verklaren viel door de btw-verhoging) tot 0,7% in 2015. De Japanse nationale bank heeft 
haar beleid van kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling van het monetair beleid voortgezet 
om de neerwaartse druk op de prijzen en de vertraging van de Japanse economie te bestrijden. 

In het Verenigd Koninkrijk daalde de bbp-groei van 3,0% in 2014 naar 2,2% in 2015. Die groei 
steunde op een sterke binnenlandse vraag (door de toename van het reëel beschikbaar 
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inkomen van de gezinnen). De werkloosheid liep terug van 5,7% in 2014 tot 5,0% in 2015. Het 
begrotingstekort kwam uit op 4,5% in 2015 tegenover 5,0% een jaar eerder. De inflatie bedroeg 
0,0% (lage energieprijzen en opwaardering van het pond sterling). Het inschikkelijk monetair 
beleid werd gedurende het hele jaar 2015 gehandhaafd, met een spilrente van 0,5% en 
terugkoop van activa ten belope van 375 miljard pond, zoals in 2014. 

In China vertraagde de bbp-groei van 7,3% in 2014 naar 6,8% in 2015 (daling van de 
investeringen en terugval van de uitvoer). De beursmarkten hadden in de zomerperiode te 
kampen met een sterke correctie. De Chinese Volksbank heeft haar versoepelingsprogramma 
voor het monetair beleid voortgezet (daling van de referentietarieven de verplichte 
reservepercentages) om de neerwaartse druk op de prijzen (de Chinese inflatie zakte van 2,0% 
naar 1,5% in 2015) en de vertraging van de binnenlandse economie tegen te gaan. De nieuwe 
maatregelen hebben geleid tot een sterke ontwaarding van de Chinese munt ten opzichte van 
de dollar. 

e) de depreciatie van de euro op de wisselmarkt 

De nominale effectieve wisselkoers van de euro ten aanzien van de munten van de 
voornaamste 39 handelspartners in de eurozone daalde in 2015 gemiddeld met 3,0% tegenover 
3,4% in 2014. Tussen eind 2014 en eind 2015 daalde de nominale effectieve wisselkoers van 
de euro in vergelijking met de Amerikaanse dollar (11,0%), het pond sterling (5,9%), de 
Japanse yen (10,3%) en de Chinese renminbi (6,5%). Ook tegenover de Zwitserse frank verloor 
de euro aan waarde. 

2.2. MACRO-ECONOMISCH KLIMAAT IN DE EUROZONE 

2.2.1. Financiële ontwikkelingen 

In 2015 kende de eurozone de hierna beschreven financiële ontwikkelingen: 

a) daling van geldmarktrente in het eurogebied 

De rentetarieven op de geldmarkt zijn in 2015 verder blijven dalen aansluitend op de 
depositorente die sinds juni 2014 negatief is. 

De niet-conventionele maatregelen die de ECB heeft genomen in het kader van het geldbeleid, 
het programma voor aankoop van activa (APP) en de gerichte herfinancieringen op lange 
termijn (TLTRO), hebben bijkomende neerwaartse druk uitgeoefend op de geldmarktrente via 
aanzienlijke injectie van liquiditeiten. Dit had tot gevolg dat de tarieven steeds verder negatief 
werden. 

Eind 2015 werd de depositorente verlaagd naar - 0,30 % en het APP-programma werd verlengd 
tot minstens in maart 2017. Dit heeft geleid tot een nieuwe daling van de rendementscurves op 
de geldmarkt. 
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b) verlaging van de rendementen op overheidsobligaties 

De meeste rendementen op overheidsobligaties zijn sterk gedaald (tot hun historisch laagste 
niveau). Dit is het gevolg van de onrust die leeft bij de beleggers (vermoedelijke daling van de 
inflatie, beslissingen inzake monetair beleid van de ECB, met name via het programma voor 
aankoop van overheidseffecten – PSPP – en de verlenging van het APP-programma). Het 
gemiddeld rendement van de overheidsleningen op tien jaar bedroeg 0,6% voor de eurozone, 
2,1% in de VS en 0,4% in Japan. 

De rendementsverschillen tussen de soevereine obligaties binnen de eurozone hielden aan en 
bleven vergelijkbaar met die van voor de soevereine schuldencrisis. 

c) stijgende beurskoersen 

De aandelenkoersen gingen sterk de hoogte in sinds de invoering van het PSPP-programma. In 
de loop van het jaar, brachten drie gebeurtenissen evenwel een daling teweeg (situatie in 
Griekenland, daling van de olieprijzen en beursverloop in China). De beurzen in de eurozone 
sloten het jaar uiteindelijk af met een winst van 8%. 

d) niet-financiële vennootschappen 

Niet-financiële vennootschappen (NFV’s) deden in sterk toegenomen mate een beroep op 
externe financiering (uitgifte van aandelen, handelskredieten en bankleningen). 

De externe financieringskoten van de NFV’s bereikten een historisch laagtepunt. Vooral 
bankleningen stelden de NFV’s in staat tegen lage kosten financiering te verwerven. Dit is het 
resultaat van de versoepeling van de financieringsvoorwaarden van de banken (via de PSPP- 
en TLTRO-programma’s), die heeft bijgedragen tot een verlaging van de kosten van 
bankleningen voor de NFV’s. 

e) het netto vermogen van de gezinnen is gestegen 

Het netto vermogen van de gezinnen bleef erop vooruitgaan (de lage rentetarieven werken 
stijgende activaprijzen in de hand). De financieringskosten van de gezinnen zijn laag gebleven. 
De schuldenlast van de gezinnen is verder gedaald, ook al blijft die nog vrij hoog. 

2.2.2. Economische activiteit 

In 2015 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van het bbp in volume 1,5% tegenover 0,9% in 2014. 
Vooral de binnenlandse vraag heeft bijgedragen tot dat resultaat. 

a) versnelling van het economisch herstel 

De hervatting van de economische groei werd in de hand gewerkt door het erg inschikkelijke 
geldbeleid van de ECB. Dit leidde tot betere financieringsvoorwaarden (lage rentetarieven, 
depreciatie van de euro, verbetering van het marktstemming). De daling van de aardolieprijzen 
en de verbetering op de arbeidsmarkt droegen eveneens bij tot de groei. 
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De bedrijfsinvesteringen ondersteunden de groei beduidend meer dan de vorige jaren. Dit 
kwam tot uiting in een stijging van de rentabiliteit, de vraag en de benutting van de 
productiecapaciteit bij de ondernemingen. 

De binnenlandse vraag (privé- en overheidsconsumptie) trok aan in 2015 en liet het beste 
resultaat sinds 2007 optekenen. 

De bijdrage van de netto uitvoer (uitvoer - invoer) tot de groei van het bbp viel licht positief uit, 
vooral dankzij de sterke depreciatie van de euro en een wijziging in de exportbestemming (met 
een overwicht voor de geavanceerde economieën zoals de Verenigde Staten). Het netto 
uitwisselingssaldo (uitvoer – invoer) geeft een hogere groei te zien dan in de drie vorige jaren. 

Het herstel was voelbaar in zowel de industrie, met uitzondering van de bouw, als de 
dienstensector, ook al was dat herstel sterker in deze laatste sector. De toegevoegde waarde in 
de bouwsector blijft evenwel aanzienlijk lager dan vóór de crisis van 2008. 

b) traag herstel van de arbeidsmarkten 

Op de arbeidsmarkten heeft het herstel zich voortgezet. Het aantal personen met een baan is 
licht gestegen (1,1%), vooral dankzij de cijfers van Spanje en Duitsland. 

De productiviteitsstijging (0,5%) betrof hoofdzakelijk de dienstensector en de industrie zonder 
de bouw. In de bouwsector gingen jobs verloren. 

De werkloosheid steeg van 11,6% in 2014 tot gemiddeld 12,0% in 2015. 

2.2.3. Prijs- en kostenverloop 

In 2015 is de inflatie in de eurozone op nul uitgekomen. Dit weerspiegelt de beperkte inflatoire druk, 
zowel interne als van externe oorsprong. 

De stijging van de prijzen in de eurozone bedroeg 0,0%. Ze bedroeg 0,4% in 2014, 1,4% in 2013 en 
2,5% in 2012. Een verklaring hiervoor ligt in de daling van de grondstofprijzen (energie). 

De inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen nam lichtjes toe (0,8% in 2015 tegenover 0,6% in 
2014). Aan de basis van die lage inflatie liggen zowel interne factoren (gematigde loongroei en 
beperkt vermogen van de bedrijven om hun verkoopsprijzen op te leggen aan de markten in een te 
competitieve omgeving) als externe factoren (daling van de grondstofprijzen). 

De lonen stegen gemiddeld met 1,2% over de drie eerste kwartalen van 2015. 

2.2.4. Kredietverloop 

De groei van de financieringen binnen de eurozone kwam in december 2015 uit op 2,3%. Vooral de 
huishoudens en de niet-financiële vennootschappen liggen aan de basis van de toegenomen 
kredietaanvragen. Dit is toe te schrijven aan de sterke daling van de debetrentetarieven bij de banken 
als gevolg van de niet-conventionele maatregelen van de ECB en de daling van de 
financieringskosten voor de banken. 
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2.2.5. Begrotingsbeleid en structurele hervormingen 

Het tekort van de overheidsbesturen nam af van 2,6 % van het bnp in 2014 tot 2,0 % in 2015. Deze 
verbetering is het resultaat van de daling van de rentelasten en van conjuncturele factoren. Het 
primaire saldo is er in 2015 gedeeltelijk op achteruit gegaan als gevolg van het feit dat vele landen de 
opbrengsten van hun begrotingssanering aangewend hebben voor budgettaire herstelmaatregelen om 
de economische groei en de werkgelegenheid te ondersteunen. 

Het merendeel van de landen uit de eurozone laten een begrotingstekort optekenen van minder dan 
3% van hun bnp. 

De schuld van de overheidsbesturen is in 2015 gekrompen van 92% van het bnp in 2014 naar 91%. 
Deze daling is hoofdzakelijk een gevolg van de verlaging van de rentevoeten en van lichte primaire 
overschotten. 

De vereiste structurele hervormingen werden evenals het jaar voordien in een laag tempo 
doorgevoerd. Zonder deze hervormingen (goederen- en dienstenmarkten, arbeidsmarkt, fiscaliteit …) 
is geen permanente bnp-groei mogelijk. 

2.2.6. Instrumentarium voor monetair beleid 

In een omgeving die gekenmerkt wordt door inflatie en matige groei heeft het Eurosysteem in 
december 2015 volgende maatregelen aangenomen inzake monetair beleid: 

� verlaging van de depositorente naar -0,30%, waarbij de beide andere tarieven ongewijzigd 

bleven (de basisherfinancieringsrente op 0,05% en de marginale beleningsrente op 0,30%); 

Grafiek 1 - ECB - Richtrente voor minimale inschrijving toegepast op de belangrijkste herfinancieringsverrichtingen 

 

� Verlenging van het uitgebreide programma voor aankoop van activa “APP” (“quantitative 
easing”): 60 miljard € per maand (van maart 2015 tot eind maart 2017 in de plaats van tot 

september 2016); 
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� herbelegging van de hoofdsomaflossing van het APP-programma zolang dit nodig blijkt; 

� aankoop van schuldeffecten in euro die zijn uitgegeven door regionale en lokale overheden, 

indien nodig; 

� voortzetting van de aanbestedingen met vaste rentevoet voor herfinancieringsverrichtingen. 

 

De ECB verwacht dat deze maatregelen een driedubbel effect zullen opleveren: 

a) invloed uitoefenen op de verwachtingen van de markten op het vlak van inflatie en groei; 

b) aan de staten de zekerheid bieden van lage financieringskosten; 

c) de koers van de euro naar beneden krijgen. 
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HOOFDSTUK 3 : KERNCIJFERS 

3.1. UITSTAAND BEDRAG 

Het gecumuleerde netto te financieren saldo bedraagt op 31 december 2015 2.750.375.666,32 €. Het 
is met 199.521.439,15 € (-6,76%) afgenomen tegenover 2014. Dat betekent dat het Gewest zijn 
schuld ten belope van dat bedrag heeft afgebouwd tijdens het begrotingsjaar 201513. 

Grafiek 2 : Uitstaand bedrag van de totale directe schuld 1991-2015 op 31 december (in miljoenen €) 

 

De informatie in de grafiek van het uitstaand bedrag van de totale directe schuld blijft erg partieel. Ze 
geeft de lezer enkel een bedrag op 31 december van het betrokken jaar. We kunnen dit gegeven 
verder verfijnen. De evolutie van het gemiddeld jaarlijks uitstaand bedrag geeft een realistischer beeld 
van de evolutie van de gewestschuld omdat deze grafiek gebaseerd is op 365 (of 366) waarnemingen. 

                                                      
13 Zie deel 5 hoofdstuk 2.1 voor meer informatie. 
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Grafiek 3 : Verschil tussen gemiddeld jaarlijks uitstaand bedrag en uitstaand bedrag van de totale directe schuld op 31 

december (in duizenden €) 

 

Op 31 december 2015 lag het uitstaand bedrag 199,52 miljoen € lager dan eind 2014. Het gemiddeld 
uitstaand bedrag, dat een beter beeld geeft van de toestand, lag 288,02 miljoen € lager dan in 2014. 

3.2. FINANCIERINGSKOSTPRIJS14 

De basis van de dagelijkse berekening van de financieringskostprijs is van het type “full costing” 
(geconsolideerde schuld + vlottende schuld + lasten en afgeleide producten + effect FCCB15). 

Er is een parallel tussen de gemiddelde prijs van de portefeuille en de curve van de euriborrenten. De 
omvang van die correlatie wordt gewogen door de uitstaande bedragen van de variabele en vlottende 
schuld. Hoe belangrijker de plaats is van die uitstaande bedragen in de portefeuille, des te dichter de 
financieringskosten van de portefeuille zullen aanleunen bij de curve van de euriborrenten. 

In 2015 gaven de euribortarieven een sterke daling te zien, zowel in jaargemiddelde als per 31 
december. De daling was omgekeerd evenredig met de looptijd. 

  

                                                      
14 Het overzicht in de tijd van de financieringskost vindt u als bijlage (deel 5 hoofdstuk 4). 
15 Met de oprichting van het Financieel Coördinatiecentrum (FCCB) kon de gemiddelde gewogen prijs van de portefeuille 

worden verlaagd door de annulering van het risico van korte termijnrenten van een deel van de vlottende schuld. De kostprijs 
op 31 december 2015 was 4,0233% met het FCCB-effect en 4,0254% zonder dat effect. 
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Tabel 5 : Evolutie van de euriborrente tussen 2014 en 2015 

 E3M E6M E12M 

op 31.12.2014 0,078 0,171 0,325 

op 31.12.2015 -0,131 -0,040 0,060 

Verschil 
 

-267,95% -123,39% -81,54% 

gemiddelde 2014 0,209 0,308 0,476 

gemiddelde 2015 0,009 0,081 0,200 

verschil -95,71% -73,80% -57,89% 

Grafiek 4 : Euriborrente op 3, 6 en 12 maanden 

 

Ook voor de IRS-rentevoeten geven de jaargemiddelden een daling te zien, die omgekeerd evenredig 
is met de looptijd. 

Tabel 6 : Evolutie van de IRS rente tussen 2014 en 2015 

 IRS5Y IRS10Y IRS15Y IRS20Y IRS30Y 

op 31.12.2014 0,358 0,817 1,133 1,307 1,468 

op 31.12.2015 0,326 0,998 1,396 1,564 1,606 

verschil -8,95% 22,09% 23,23% 19,64% 9,42% 

gemiddelde 2014 0,713 1,451 1,880 2,059 2,148 

gemiddelde 2015 0,358 0,845 1,121 1,245 1,311 

verschil -49,78% -41,72% -40,35% -39,54% -38,97% 
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Grafiek 5 : Evolutie van de IRS rente tussen 2008 en 2015 

 

De kostprijs van de portefeuille is in 2015 van 3,93% naar 4,02% gestegen (een toename met 2,37%), 
ondanks een daling op gemiddelde jaarbasis van de kortlopende en de langlopende rentevoeten, 
doordat het Gewest voor zijn portefeuille een erg defensief risicoprofiel koos: 

� in 2015 bleef het aandeel van de financieringen met vaste en beschermde rente in de 

portefeuille gehandhaafd op een hoog niveau (98,69%); 

� de aangegane leningen in 2015 hadden een kortere looptijd dan de voorgaande jaren 

(gemiddeld 10,1 jaar)16. 

De portefeuillekosten voor 2015 zijn vrij laag, zeker gelet op het sterk defensieve profiel van de 
portefeuille (met een renterisico17 dat bijna nihil is). 

Grafiek 6 : Gemiddelde maandelijkse kostprijs ter financiering van de directe schuld (2013-2015) 

 

                                                      
16 Zie deel 3.1, hoofdstuk 4. 
17 Het renterisico is het risico verbonden aan de schommelingen van de rentevoeten. 
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3.3. DURATION VAN DE PORTEFEUILLE 

3.3.1. Klassieke duration18 

De duration wordt gedefinieerd als de verhouding van de gewogen actuele looptijd van elke financiële 
stroom tot de actuele waarde van alle financiële stromen. Daarmee kunnen op basis van alle 
geactualiseerde cash flows (intresten en aflossingen) de renterisico’s geëvalueerd worden evenals het 
gemiddelde risico van portefeuilleliquiditeiten. 

De rente- en aflossingsstromen van leningen en afgeleide producten met vaste renten hebben een 
lange duration omdat ze gelden voor hun volledige levensduur. De rente- en aflossingsstromen van 
leningen en afgeleide producten met een variabele rente daarentegen hebben een lage duration 
omdat ze slechts gelden tot de volgende vastleggingsdatum van de rentevoet. Met andere woorden: 
er wordt enkel rekening gehouden met de stromen tegen gekende rentevoeten. 

De duration van de portefeuille heeft verschillende stijgings- en dalingscycli gekend. Hoe langer de 
looptijd, hoe kleiner de renterisico's zijn. De stijgingsperiodes komen overeen met momenten van 
consolidatie of van vermindering van de vlottende schuld en die van de dalingen met terugbetalingen 
van de leningen en de verhoging van de vlottende schuld. 

Dankzij de oprichting van het FCCB kon de duration van de portefeuille gevoelig verlengd worden met 
de annulering van het renterisico op een deel van de vlottende schuld. 

Op 31 december 2015 bedroeg de duration van de portefeuille 9,88 jaar. Deze waarde ligt enigszins 
lager dan op 31 december 2014 (9,99 jaar) maar is een van de hoogste waarden ooit die het Gewest 
op 31 december liet optekenen. De positieve invloeden op de duration, waaronder het FCCB-effect (+ 
0,35 jaar) volstonden niet om de lichte negatieve invloed teniet te doen die voortvloeide uit de stijging 
van de langetermijnrente (per 31 december), die een negatieve weerslag heeft voor de actualisering 
van de financiële stromen (stijgende rentevoeten doen de duration dalen), de afbouw van de 
geconsolideerde schuld tegen vaste of beschermde rentevoet (van 2,87 miljard € op 31 december 
2014 naar 2,75 miljard € op 31 december 2015) en de verhoging van de uitstaande schuld tegen 
variabele of vlottende rentevoet (van 79 miljoen € op 31 december 2014 naar 81 miljoen € op 31 
december 2015). 

Om de prestaties van de schuldportefeuille te bekijken, brengen we twee evaluatiecriteria, duration en 
gemiddelde kostprijs (met FCCB-effect) samen in één grafiek. 

Door de evolutie van de duration en de kosten van de portefeuille naast elkaar te plaatsen kan immers 
een kritische blik worden geworpen op de optimalisering van het portefeuillebeheer (om te komen tot 
een betere kosten/risico-verhouding). 

                                                      
18 Een overzicht in de tijd van de duration is opgenomen in de bijlage (deel 5 hoofdstuk 5). 
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Grafiek 7 : Evolutie duration (maandeinde) en gewogen maandelijkse kost (1998-2015) 

 

De voorbije negen jaar kon het Gewest de duration van zijn portefeuille aanzienlijk verhogen (van 3,17 
jaar in 2007 naar 9,88 jaar in 2015) en tevens de financieringskosten verlagen (van 4,13% in 2007 
naar 4,02% in 2015). Hierdoor verkleinde het Gewest zijn rente-, liquiditeits-19 en 
herfinancieringsrisico’s20. 

3.3.2. Duration op financiering 

De duration op financiering houdt enkel rekening met de aflossingsstromen. Ze drukt de resterende 
looptijd van onze financieringsverbintenissen uit. Deze eigen indicator van het Gewest drukt het 
liquiditeitsrisico uit. 

Ze stijgt van 8,40 jaar eind 2014 naar 8,24 jaar eind 2015. 

3.3.3. Duration op rentevoeten 

De duration op rentevoeten houdt enkel rekening met de intereststromen. Ze drukt de resterende 
looptijd van onze intereststromen op financieringen en afgeleide producten uit. Deze eigen indicator 
van het Gewest meet het renterisico. 

Ze stijgt van 12,53 jaar eind 2014 naar 12,94 jaar eind 2015. 

                                                      
19 Het liquiditeitsrisico is het gevaar om geen financiering te vinden op korte, middellange en lange termijn om een bestaand of 

toekomstig tekort te dekken.  
20 Het herfinancieringsrisico is het risico dat het Gewest de in de voorgaande jaren aangegane leningen en de bijhorende 

rentelasten niet kan terugbetalen, omdat het de terug te betalen bedragen niet kan lenen.  
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3.4. PORTEFEUILLESTRUCTUUR 

98,69% van de totale directe schuldportefeuille is tegen vaste rente, beschermd of geneutraliseerd. 

Tabel 7 : Structuur van de portefeuille op 31 december 2015 

 in euro in % 

Geconsolideerde schuld tegen vaste rente 2.578.750.000,00 93,76 % 

Geconsolideerde schuld tegen variabele rente (beschermd) 0,00 0,00 % 

Beschermde vlottende schuld (FCCB) 135.583.164,60 4,93 % 

Vaste, beschermde & effect FCCB 2.714.333.164,60 98,69 % 

Geconsolideerde schuld tegen variabele rente  90.000.000,00 3,27 % 

Vlottende schuld  81.625.666,32 2,97 % 

Beschermde vlottende schuld (FCCF) -135.583.164,60 -4,93 % 

Variabele rente & effect FCCB 36.042.501,72 1,31 % 

TOTAAL 2.750.375.666,32 100,00 % 

 

Door het aandeel van de schuld met vaste en beschermde rente op een hoog niveau (98,69%) te 
handhaven, kan het Gewest zijn renterisico laag houden. 

Grafiek 8 : Evolutie van de structuur van de schuld van 31 december 2014 (links) tot 31 december 2015 (rechts) 
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3.5. SCHULDKOSTEN 

De schuldkosten stemmen overeen met de verhouding van de door het Gewest betaalde rente (na 
aftrek van de ontvangen rente) op de gewestelijke uitgaven. Het rentebedrag kwam voor 2015 uit op 
meer dan 112 miljoen €. Dat is 2,69% van de uitgaven van het Gewest. 

 

3.6. “MARK TO MARKET”-RISICO 

De berekening van de gevoeligheid (die voorheen door Belfius Bank werd verricht) gebeurt sinds 2014 
intern bij de Front Office, op basis van de nulcouponrente met behulp van de financiële applicatie 
Bloomberg. 

Tabel 8 : Evolutie van de rentegevoeligheid van de portefeuille 

jaar gevoeligheid (totaal) 

2013 4.282.571,49 

2014 5.338.334,44 

2015 4.861.740,54  

 
 

Onderstaande tabel geeft aan hoe gevoelig de directe schuld (en de eraan verbonden 
swapproducten) is voor het marktrenterisico. Dit risico wordt uitgesplitst volgens looptijd (eerste kolom 
links). 

Concreet toont de tabel de verandering in waarde, uitgedrukt in euro, die de financiële verbintenissen 
van het Gewest ondergaan bij een verandering met 1 basispunt (0.01%) van de nulcouponrente voor 
een gegeven looptijd. Een positief cijfer betekent dat de waarde van de verbintenissen van het 
Gewest toeneemt wanneer de referentierente met 1 basispunt daalt. 

De gevoeligheid voor het renterisico wordt weergegeven voor leningen (“Loans”) en voor swaps 
(“IRS”) met niet-gestructureerde rente (zijnde meer dan 90% van de nominale directe schuld en de 
afgeleide producten). De totaalkolom vermeldt de som van beide. 
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Tabel 9 : Gevoeligheid van de Gewestportefeuille voor de marktrente (nulcouponobligaties) op 31.12.2015 

Rate 
maturity 

Total Loans IRS (callable 
included) 

1D 4.902,62 4.249,09 653,53 

1W - 0 - 

1M -81,5 1.145,19 -1.226,69 

3M 563,41 15.568,50 -15.005,09 

6M 7.222,32 11.580,09 -4.357,77 

1Y 7.477,51 7.323,49 154,02 

2Y 40.726,84 38.362,39 2.364,45 

3Y 63.003,46 58.830,65 4.172,81 

4Y 50.805,29 36.855,57 13.949,72 

5Y 114.013,92 69.727,84 44.286,08 

6Y 107.787,47 78.942,77 28.844,70 

7Y 155.395,52 112.261,17 43.134,35 

8Y 62.552,89 26.387,77 36.165,12 

9Y 91.242,64 52.215,25 39.027,39 

10Y 141.431,72 39.649,78 101.781,94 

11Y 110.666,46 33.880,63 76.785,83 

12Y 146.952,47 131.782,39 15.170,08 

15Y 835.628,72 624.067,99 211.560,73 

20Y 561.942,31 253.326,32 308.615,99 

25Y 563.202,45 79.976,53 483.225,92 

30Y 329.230,60 76.208,00 253.022,60 

35Y 318.479,60 0 318.479,60 

40Y 761.830,30 0 761.830,30 

50Y 386.763,50 0 386.763,50 

60Y - 0 - 

Total 4.861.740,54 1.752.341,43 3.109.399,11 

 

3.7. DEKKINGSGRAAD VAN DE SCHULDDIENST 

Sinds begin 2012 beoordeelt Standard & Poor’s de beschikbare liquiditeit van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van de dekkingsgraad van de schulddienst voor de komende 12 
maanden, waarbij enkel de zekere liquiditeitslijnen in aanmerking genomen worden. Standard & 
Poor’s beoordeelt het liquiditeitsniveau positief als die dekkingsgraad hoger ligt dan 120%. 

Om het liquiditeitsrisico te beperken, heeft het Agentschap van de Schuld een strategie gevolgd die tot 
doel had de directe schuld te consolideren, waarbij de dekkingsgraad opgetrokken werd van 49,27% 
in juni 2012 naar 431,45% in december 2013. 
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Het nieuwe contract met de gewestelijke kassier voorziet vanaf 1 januari 2014 in een kaskredietlijn 
van 1,5 miljard €21. Dit zou de dekkingsgraad eind 2016 op 431,58% moeten brengen. Deze zeer 
positieve waarde komt dan ook tot uiting in het analyserooster van Standard & Poor’s. 

Tabel 10 : Dekkingsgraad van de schulddienst 

 31.12.2015 31.12.2016 (projectie) 

1. Beschikbaar in rekening-courant
22

 1.418.374.334 1.365.852.894 

2. Schulddienst
23

 261.322.103 318.477.299 

3. Liquiditeitsgraad volgens S&P [1/2] 546,95% 431,58% 

HOOFDSTUK 4 : LANGETERMIJNSCHULD 

De voorbije drie jaar (2013-2015) kon het Gewest zijn schuld met 395,7 miljoen € afbouwen. Dit leidde 
tot een aanzienlijke vermindering van de rechtstreekse schuld. Rekening houdend met het algemene 
beleid om de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen, dat waarschijnlijk een positief en blijvend 
effect zal hebben op de rechtstreekse schuldenportefeuille, heeft het Gewest met ingang van 2013 
beslist het consolideren van schulden te beperken. Concreet betekent dit dat consolidatie enkel 
plaatsvindt voor de aflossingen die hun vervaldag bereiken en die nodig zijn als onderliggende waarde 
voor afgeleide producten die zich reeds in de portefeuille bevinden. 

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de door het Gewest gevolgde strategie in 2015. 

4.1. FINANCIERINGSBRONNEN 2015 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tracht zijn financieringsbronnen voortdurend te diversifiëren. In 
2015 was dit niet het geval omdat enkel een financiering ten belope van 15 miljoen € werd aangegaan 
omwille van bovenvermelde redenen. Deze financiering verliep volledig in de vorm van Schuldscheins. 
In 2015 vond dan ook geen financiering plaats via het MTN-programma, noch via bilaterale bancaire 
of niet-bancaire overeenkomsten. Deze langetermijnfinanciering gebeurde voor 100% bij buitenlandse 
investeerders. 

                                                      
21 Zie deel 3.1 van hoofdstuk 5.1.1 voor meer informatie. 
22 Wat betreft de projectie voor 2015 is voor het beschikbare bedrag in rekening-courant geen rekening gehouden met 
beleggingen en financieringen op minder dan een jaar. 
23 De schulddienst is het geheel van de aflossingen en intresten die de komende 12 maanden betaald moeten worden. 
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Grafiek 9 :Financieringen in 2015 volgens type (links) en afkomst (rechts) 

 

Het Gewest streeft er niet enkel naar zijn financieringsformats te diversifiëren, het doet dat ook met de 
aard en de oorsprong van zijn investeerders. Zo vinden we openbare en privé-investeerders (banken, 
spaarkassen, pensioenfondsen, verzekeraars, holdings). Bovendien kreeg het Agentschap van de 
schuld sinds 2012 de toestemming om rechtstreeks met non-bancaire tegenpartijen financieringsdeals 
aan te gaan. 

4.2. FINANCIERINGEN 2015 EN MARGES 

Het Gewest heeft een bedrag van in het totaal 15 miljoen € geconsolideerd op lange termijn tegen 
aantrekkelijke voorwaarden in de vorm van Schuldscheins. De gemiddelde looptijd van de financiering 
bedraagt 10,1 jaar. 

Grafiek 10 : Type langetermijnfinanciering (gemiddelde looptijd in 2015) 

 

De gemiddelde marge op leningen bedraagt 1,8 basispunt ten overstaan van de IRS-rentevoet en 9,3 
basispunten ten overstaan van de OLO. 
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4.3. AFGELEIDE PRODUCTEN 2015 

In 2015 werden er geen derivaten aangekocht. 

Het Gewest beschikte op 31 december 2015 over 1,93 miljard € aan derivaten, via overeenkomsten 
met 12 banken. Hieronder ziet u de verdeling per bank en per producttype: 

Grafiek 11 : Verdeling van de afgeleide producten per bank (links) en per producttype (links) 

 

4.4. TEGENPARTIJRISICO 

Het tegenpartijrisico (of kredietrisico) vloeit voort uit de onzekerheid dat een van de tegenpartijen haar 
financiële verplichtingen niet of slechts deels vervult. Het Gewest heeft een rooster opgesteld om de 
kwaliteit van zijn tegenpartijen te beoordelen op basis van hun ratings: een voor de financieringen en 
een voor de afgeleide producten.  

De onderstaande grafieken illustreren de uitstekende kwaliteit van de tegenpartijen waarmee het 
Gewest zaken doet. 

Grafiek 12 : Rating van de bancaire tegenpartijen per financieringstype (links) en per afgeleid product (rechts) 
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HOOFDSTUK 5 : KORTETERMIJNSCHULD 

De voorbije drie jaar (2013-2015) heeft het Gewest zijn schuld met 395,7 miljoen € gereduceerd. Deze 
schuldafbouw heeft de initiële vlottende schuld (het Gewest heeft het grootste deel van het jaar een 
positieve kassituatie) weggewerkt en resulteert vandaag in een bijzonder defensieve portefeuille. 
Gelet op het algemeen beleid om de overheidsfinanciën in evenwicht te brengen, dat waarschijnlijk 
een positieve en blijvende impact zal hebben op de directie schuldenportefeuille, hoopt het Gewest 
geleidelijk opnieuw een vlottende schuld te kunnen opbouwen om zo gebruik te kunnen maken van 
zijn kredietlijn (1,5 miljard €), met behoud van een evenwichtige en defensieve portefeuille. 

5.1. BEHEER VAN DE DIRECTE KORTETERMIJNSCHULD 

In de loop der jaren heeft het Gewest beheerstools ontwikkeld waarmee het liquiditeitsrisico tot een 
minimum beperkt kon worden. 

5.1.1. Kassierscontract 

Via een nieuwe Europese offerteaanvraag, uitgeschreven in mei 2013, werd Belfius Bank24 
aangewezen als kassier van het Gewest voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 maart 201825. 
Belfius Bank is sinds 1 januari 1999 de kassier van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De opdracht van de kassier omvat op exclusieve basis, naast het bijhouden van de dagelijkse situatie, 
het ter beschikking stellen van een kaskredietlijn voor dagtekorten en van beleggingen voor 
dagoverschotten, alsook financieringsverrichtingen (buiten het lopende MTN-programma) of 
beleggingsverrichtingen (behalve handelspapier) voor looptijden van maximaal dertig kalenderdagen 
en beleggingen in handelspapier met een maximale looptijd van 7 dagen. 

Het sluiten van een nieuw kassierscontract voor de periode 2014 tot 2018 was de tweede krachtlijn 
van de gewestelijke strategie voor 2013. Tot 31 december 2013 beschikt het Gewest over een 
kaskredietlijn van 500 miljoen € met een negatieve marge van 4 basispunten t.o.v. het 
maandgemiddelde van de Euribor op 1 week. Gezien het toegenomen liquiditeitsrisico sinds de 
financiële crisis van 2009, had het Gewest een ruimere kredietlijn op korte termijn nodig. Via een 
overheidsopdracht met Europese bekendmaking bekwam het Gewest een kaskredietlijn van 1,5 
miljard € – drie maal zoveel als de vorige lijn – en dit met uiterst gunstige marges en zonder 
reserveringsprovisie: 

� voor de eerste schijf van 500 miljoen € geldt een negatieve marge van 6 basispunten t.o.v. 

de Eonia; 

                                                      
24 Belfius Bank heette tot in juni 2012 Dexia Bank. 
25 Ingeval een andere dienstverlener aangewezen wordt voor het volgende contract, moet de opdrachtnemer (Belfius Bank) de 
residuaire prestaties verrichten die voortvloeien uit de uitvoering van het huidige kassierscontract gedurende een periode van 
zes maanden na het verstrijken van de uitvoeringsperiode van de huidige opdracht. 
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� voor de tweede schijf, van 500 miljoen € tot 750 miljoen €, geldt een nulmarge t.o.v. de 

Eonia; 

� voor de schijf van 750 miljoen € tot 1,5 miljard € geldt een marge van 50 basispunten. 

De schijf van 750 miljoen € tot 1,5 miljard € zal natuurlijk zeer weinig gebruikt worden, maar ze maakt 
het mogelijk het liquiditeitsrisico op korte termijn van het Gewest aanzienlijk terug te dringen. 

5.1.2. MTN-programma 

Naast de kasfaciliteiten beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij verschillende banken over 
voorschotlijnen met vaste termijn (VVT) op meer dan 30 dagen en het heeft op 3 april 2009 een MTN-
programma (Medium Term Notes) op korte en lange termijn (van 1 dag tot 50 jaar) opgezet ter waarde 
van 3 miljard € op 1 januari 2014. 

Historisch omvat dit MTN-programma het bestaande programma van thesauriebewijzen (TB) dat 
enkel betrekking had op de korte termijn (van 1 dag tot 1 jaar). Op 1 juni 2005 was het TB-programma 
al verhoogd van 250 naar 500 miljoen €, op 1 november 2008 naar 700 miljoen €, op 16 juni 2010 
naar 2 miljard € en op 1 januari 2014 naar 3 miljard €. 

Op 16 juni 2010 heeft het Gewest een nieuw MTN-programma opgezet dat voortaan openstaat voor 
concurrentie tussen 4 dealerbanken (BNP-Fortis, Dexia, KBC en ING). Er kunnen dealers “of the day” 
toegevoegd worden voor eenmalige operaties. Het programma werd voor 869,25 miljoen € benut in 
2015. 

De bijwerking van het MTN-programma op 1 januari 2014 bleef niet beperkt tot het optrekken van de 
capaciteit van 2 naar 3 miljard, maar omvat onder andere ook: 

� de mogelijkheid om de uitgegeven effecten te laten noteren - sowieso op Euronext Brussels 

- op vraag van de investeerders (voor sommige investeerders is dit een reglementaire 

verplichting); 

� een vereenvoudiging en harmonisering van de kostenroosters. Het nieuwe systeem is 
afgestemd op dat van de Schuldschein, waardoor ongeacht het formaat dezelfde 

bemiddelingsmarge gehanteerd kan worden voor de dealer. De keuze van het formaat 

berust uiteindelijk bij de belegger; 

� een neerwaartse herziening van de administratiekosten van het programma; 

� een formalisering van de rapportering over de aard en oorsprong van de beleggers; 

� een meer flexibele wijze om de mededinging te laten spelen wanneer het Gewest emissies 

vraagt; 

� het invoeren van mededinging voor de thesauriebewijzen op minder dan een maand (geen 

exclusiviteit meer voor de Kassier); 
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Het MTN-programma werd dynamischer, concurrentiëler, flexibeler en aanzienlijk goedkoper dan 
voorheen en biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor de korte termijn. 

5.1.3. Samenstelling van de financiële kosten van de schuld op korte termijn 

In 2015 werden er geen thesauriebewijzen uitgegeven. 

Grafiek 13 : Gewogen maandelijkse samenstelling (per aantal dagen van de maand) van de vlottende schuld in 2015 

 

De werkelijk gelopen interesten van de kortetermijnschuld (op minder dan een jaar) in 2015, bedragen 
samen -104.046,25 €. Dit betekent dat het Gewest in 2015 op korte termijn netto geldschieter was. 

Tabel 11 : Financiële lasten opgelopen in 2015 in € voor de kortetermijnschuld (< 1 jaar) 

Via bankfinanciering op korte termijn (< 30 dagen)  

Debetintresten op de rekening-courant 24.857,38 

Debetintresten op VVT (straight loan) 0,00 

Via deposito's in euro (> 30 dagen):  

Debetintresten op deposito's in euro 0,00 

Transactiekosten op deposito's in euro 0,00 

Via MTN-programma:  

Transactiekosten op MTN 45.028,65 

Debetintresten op thesauriebewijzen 0,00 

Transactiekosten op thesauriebewijzen 0,00 

Via creditintresten:  

Creditinteresten op de lopende rekening -2.543,57 

Creditinteresten op thesauriebewijzen -171.388,71 

Totaal -104.046,25 
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De financiële intresten op lopende rekening worden berekend zoals beschreven in deel 5.1.1 van dit 
hoofdstuk. Ze worden de maand erop gedebiteerd. Zo zijn de werkelijk gedebiteerde intresten die van 
december 2014 tot november 2015. De intresten van december 2015 worden in januari 2016 
gedebiteerd. Ze zijn dus niet terug te vinden in de cijfers van 2015, in tegenstelling tot die van 
december 2014. 

De financiële intresten op VVT en op deposito's in euro (privébeleggingen) worden gedebiteerd op de 
dag van terugbetaling. Net zoals de transactiekosten op TB, kunnen deze financiële intresten in het 
volgende boekjaar staan. 

De financiële renten op thesauriebewijzen worden onderverdeeld in verdisconteerde intresten (0,00 €) 
en in transactiekosten (0,00 €). De verdisconteerde intresten worden betaald op de dag van uitgifte. 
Ze worden bijgevolg hetzelfde jaar gedebiteerd. De transactiekosten worden daarentegen betaald via 
een maandelijkse factuur (uitgaande van de market maker), en dit 10 à 12 weken na het einde van de 
betrokken maand. Een deel ervan verschuift dus naar het volgende boekjaar. 

Het komt voor dat het Gewest positief staat op zijn lopende rekening. Het wordt dan op zijn beurt 
geldschieter, hetzij via zijn lopende rekening (2.543,57 €), hetzij via de aankoop van TB’s (171.388,71 
€). De gevolgde strategie bestond erin deze kortlopende beleggingen optimaal te beheren door: 

� de beleggingskanalen te diversifiëren (lopende rekening, …); 

� de looptijd van de beleggingen te diversifiëren (verrichtingen op een week, een maand, 

twee maanden en drie maanden); 

� het tegenpartijrisico te minimaliseren (belegging in de overheidssector) ; 

� zo veel mogelijk te beleggen met vrijstelling van de roerende voorheffing van 25% (in geval 

er in de overheidssector belegd wordt). 

5.2. THESAURIEBEWIJZEN (< 1 JAAR) 

Het programma van thesauriebewijzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat sinds 3 april 2009 
opgenomen is in het MTN-programma, heeft volgende kenmerken:  

� continu programma 

� maximum bedrag: 3.000.000.000 € sinds 1 januari 2014 

� gedematerialiseerde vorm 

� clearing: Nationale Bank van België 

� veelvouden van 25.000 € met een minimum van 625.000 € per uitgifte 
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� looptijd: van 1 dag tot 1 jaar 

� taxatiestelsel: onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 15 december 1995 

� market maker: Belfius Bank 

 

Dit programma biedt talrijke voordelen aan de emittent, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

� historisch, diversificatie van de financiële instrumenten op korte termijn 

� financieringsmethode tegen geringe kostprijs 

� grote flexibiliteit 

� verzekerde liquiditeit 

� aangepast aan de noden van de thesauriecyclus  

� mogelijk gebruik van afgeleide producten 

 

Ook voor de investeerders zijn de troeven niet te verwaarlozen: 

� hoge opbrengst, hoger dan thesauriebewijzen 

� geen roerende voorheffing voor de investeerders van de openbare sector 

� efficiënte secondaire markt 

� diversificatie van de kortetermijnopbrengsten  

� aangepast aan de noden van de thesauriecyclus 

� AA Rating 

 

Gewoonlijk maken wij een onderscheid tussen de jaarlijkse volumes van emissies van TB’s (in 
nominale waarde) enerzijds en de gewogen jaargemiddelden (gemiddeld jaarlijks uitstaand bedrag) 
anderzijds. Dit jaar is dit evenwel niet mogelijk omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen TB’s 
heeft uitgegeven in 2015. 
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Grafiek 14 : Jaarvolume emissies thesauriebewijzen (in nominale waarde) 

 

Grafiek 15 : Gemiddeld jaarlijks uitstaand bedrag thesauriebewijzen (van 2001 tot 2015) 

 

HOOFDSTUK 6 : FINANCIEEL COÖRDINATIECENTRUM (FCCB) 

6.1. INLEIDING 

6.1.1. Voorgeschiedenis en opdrachten 

Op 3 december 2003 besliste de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om over te gaan 
tot de oprichting van een Financieel Coördinatiecentrum (FCCB). Ze besliste eveneens over de 
algemene werkingsprincipes ervan. Op 19 februari 2004 werd de ordonnantie met betrekking tot de 
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oprichting van het FCCB goedgekeurd. Het FCCB werd ingesteld als een dienst van het Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest die deel uitmaakt van het Bestuur Financiën en Begroting. 

De ordonnantie stelde dat 13 gewestinstellingen zouden deelnemen. Vandaag zijn deze allemaal 
aangesloten bij het Financieel Coördinatiecentrum, met uitzondering van het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). De ordonnantie voorzag slechts 
in een gedeeltelijke deelname van het BGHGT en de financiële impact van deze niet-deelname is 
derhalve beperkt. 

Als gevolg van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende bepalingen die van 
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt het FCCB een instrument voor 
het financieel beleid van het Gewest. Deze ordonnantie brengt eveneens met zich mee dat elke 
autonome bestuursinstelling (ABI) automatisch in het FCCB zal geïntegreerd worden. 

Zo zijn in 2012 hebben op 1 januari de Brusselse regulator voor energie BRUGEL en de vzw 
IRISteam tot het FCCB toegetreden, respectievelijk op 1 januari en 1 juli. 

In 2013 werden twee nieuwe instellingen in het FCCB opgenomen, met name het GPA op 1 juli en het 
Woningfonds op 1 oktober. 

Het Brussels Gewestelijk Handelsagentschap (Atrium) is tot het FCCB toegetreden op 1 april 2015. 

De algemene werkingsprincipes van het FCCB zijn de volgende: 

� centralisering van de thesaurieën van de deelnemende instellingen via een notionele cash 

pooling; 

� just-in-time financiering van de uitgaven van de instellingen via een system voor 

automatische overboeking van hun transitrekening naar hun eigen rekening; 

� opstelling van een geconsolideerde thesaurieplanning op basis van de thesaurieplanningen 

van de instellingen; 

� evaluatie door het FCCB van de afvlakkingskwaliteit van de financiële stromen van de 

instellingen, evenals van de kwaliteit van hun kasvooruitzichten; 

� berekening en toekenning van een jaarlijkse dotatie voor goed financieel beheer; 

� respecteren van de onafhankelijkheid van de instellingen enerzijds, adviezen van het FCCB 

om hun financieel beheer te verbeteren anderzijds. 

De voordelen van het bestaan van het FCCB zijn tweeledig. Enerzijds maakt de financiële 
centralisering het door de toepassing van notionele cashpooling mogelijk om een winst op de 
bemiddelingsmarges te realiseren. Anderzijds zorgt ze voor een verbetering van de globale structuur 
van de gewestelijke schuldportefeuille en een vermindering van de kosten van de schuld door 
consolidatieleningen uit te stellen zonder bijkomend renterisico. 
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Het FCCB functioneert, wat betreft de operationele aspecten, optimaal: de thesauriestromen van de 
instellingen coördineren, de thesaurieën centraliseren en geconsolideerde thesaurieplanningen 
opstellen om de vlottende gewestschuld beter te beheren. 

Daarnaast zijn de intern ontwikkelde informaticaprocedures efficiënt en verloopt de samenwerking met 
de instellingen en de Kassier uitstekend. 

Het FCCB brengt ook kwaliteitsvolle periodieke verslagen tot stand: maandelijkse verslagen bestemd 
voor de Minister van Financiën en Begroting, driemaandelijkse verslagen voor de instellingen (met 
inbegrip van een jaarlijks activiteitenverslag bij het laatste driemaandelijks verslag) en tot slot dit 
jaarverslag, dat sinds dit jaar opgenomen is in het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . 

6.1.2. Vooruitzichten 2016 

Visit.brussels is op 1 april 2016 toegetreden tot het FCCB. 

Artikel 97 van de Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016 voorziet in de integratie van 3 andere instellingen: 
Brussel Preventie en Veiligheid, het Brussels Planbureau en Brussel Ontmanteling (punt 4.2). 

6.2. BESCHRIJVING 

6.2.1. Werking 

6.2.1.1 Notionele Cashpooling 

De notionele cashpooling is een techniek voor thesauriebeheer die het mogelijk maakt om liquiditeiten 
van verschillende rekeningen optimaal te beheren zonder dat er fondsen van de ene rekening naar de 
andere rekening worden overgeheveld. 

Zo worden de debet- of creditintresten bepaald op basis van het globale saldo van die gezamenlijke 
rekening (fictieve entiteit) en niet langer door de debet- en/of creditintresten op te tellen die op de 
individuele rekeningsaldi berekend zijn. 

Daarnaast kan door de cashpooling bespaard worden op de bemiddelingsmarges van de bank, die 
berusten op het verschil tussen de debet- en de creditintresten. 

Het cashpooling systeem dat in het kader van de oprichting van het FCCB werd opgezet, heeft enkele 
bijkomende functies: 

� de rekeningen van het Gewest en van de deelnemende instellingen werden in één fictieve 
rekening samengevoegd. Het Gewest betaalt debetintresten op het saldo van die rekening. 

De instellingen zien ervan af de creditintresten voor hun daarin geïntegreerde rekeningen te 

innen. 
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� de eigen rekening die een deelnemende instelling als ‘hoofdrekening’ aanwijst, mag niet 

onder nul gaan. Daartoe zorgt de Kassier voor een systeem met automatische 
overboekingen van de rekeningen van het Gewest (dit zijn transitrekeningen waarop de 

subsidies van de instellingen worden gestort) naar de hoofdrekeningen van de instellingen, 

die op het einde van de dag, indien dat nodig is, op nul worden gebracht. Het gevolg 

daarvan is dat een uitgave van de instelling door de Kassier wordt geweigerd wanneer het 

bedrag van de uitgave (vermindering van de dagontvangsten op de hoofdrekening) de som 

van de saldi van de hoofdrekening en de transitrekening van de instelling overschrijdt. 

 

6.2.1.2 Effecten van de cashpooling op het financieel beleid van het Gewest 

Naast de besparing op de bemiddelingsmarges van de bank heeft het cashpooling-systeem een 
aanzienlijk effect op het financieel beleid van het Gewest: 

� impact op het thesauriebeheer 

Vroeger werden de subsidies naar de eigen rekeningen van de instellingen 
overgeschreven op verzoek van de instellingen zelf, in afwachting (lang of minder lang 
naargelang de instelling) van de werkelijke uitvoering van hun uitgaven. Deze methode 
zorgde ervoor dat de ABI’s soms de subsidies belegden en zo creditintresten, die hoger 
waren dan creditintresten op een zichtrekening, opstreken voor de duur van de 
wachtperiode. Dergelijke beleggingen gebeurden echter tegen minder gunstige 
voorwaarden dan wat het Gewest kan verkrijgen. 

Het Gewest moest de betaling van deze subsidies financieren en debetintresten betalen 
aan zijn Kassier. 

Vandaag blijven de subsidies zo lang mogelijk op de transitrekeningen van het Gewest 
staan. Ze worden pas overgeboekt wanneer de uitgave daadwerkelijk plaatsvindt. Het 
verloop van de vlottende schuld volgt dus de werkelijke uitgaven van de instellingen. 

� impact op het beheer van de gewestschuld 

De creditsaldi van de instellingen zijn een dekking tegen het schuldrisico in verband met de 
evolutie van de variabele rentevoeten. 

De portefeuillestructuur is dus gewijzigd, waarbij het mogelijk is om zonder toename van 
het risico de consolidatie van de vlottende schuld in langetermijnleningen aan vaste 
rentevoeten uit te stellen en de gemiddelde kosten van de Gewestschuld te verminderen. 
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6.2.2. Structuur van het FCCB 

Tabel 12 : 17 pararegionale instellingen nemen deel aan het FCCB 

Brussels Agentschap voor de Onderneming Impulse 

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulpverlening 

DBDMH 

Brussel Gas Elektriciteit BRUGEL 

Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling ACTIRIS 

Brussels Gewestelijk Handelsagentschap Atrium 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij BGHM 

Brussels Instituut voor Milieubeheer BIM 

Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CIBG 

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ESR 

Gewestelijk Agentschap voor Netheid GAN 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CityDev 

Gewestelijk Parkeeragentschap GPA 

Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel Haven 

Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel Innoviris 

IRISteam vzw IRISteam 

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel MIVB 

Woningfonds Woningfonds 

 

We onderscheiden twee belangrijke aspecten inzake deelname: 

� de invloed op de geconsolideerde thesaurieplanning 

De omvang van de financiële bewegingen op de bankrekeningen maakt het mogelijk om 
de invloed van een instelling op de thesaurieplanning van het FCCB te bepalen en dus het 
belang van haar individuele thesaurieplanning voor het beheer van de vlottende schuld van 
het Gewest. 

� de thesaurie-inbreng 

Door de uitstaande bedragen (encours) te vergelijken kunnen we het relatief aandeel van 
elke instelling in de thesauriemiddelen nagaan. 
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Grafiek 16 : Verdeling van het totaal bewegingen 2015 

 

 

Grafiek 17 : Verdeling van het gemiddeld totaal uitstaand bedrag (eigen + transit rekeningen) 2015 
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6.2.3. Financiële gegevens 2015 

A. De evolutie van het globale uitstaande bedrag van het FCCB : 

Tabel 13 : Evolutie van het globale financiële uitstaande bedrag van het FCCB 

Saldo in EUR 2012 2013 2014 2015 2016 (op 1/05) 

1. Eigen rekeningen 51.354.338,77 63.274.692,46 86.275.033,88 83.338.830,15 123.082.720,31 

2. Einde van de periode 70.905.617,86 89.078.341,54 71.090.848,16 136.229.459,50 102.038.683,41 

3. Transitrekeningen 475.725.641,11 611.978.316,70 713.367.605,60 805.595.369,22 911.989.953,80 

4. Einde van de periode 382.086.416,11 507.677.238,46 808.570.305,51 758.801.701,15 1.121.061.883,54 

5. Totaal 527.079.979,88 675.253.009,16 799.642.639,48 888.934.199,36 1.035.072.674,11 

6. Einde van de periode 452.992.033,97 596.755.580,00 879.661.153,67 895.031.160,65 1.223.100.566,95 

Grafiek 18 : Evolutie van het globale financiële uitstaande bedrag van het FCCB 

 

Het totale gemiddelde uitstaande bedrag (encours) is gestegen in vergelijking met 2014. Het ging 
immers van 799.642.639,48 € naar 888.934.199,36 €. 

Dit bevestigt nogmaals dat de transitrekeningen pas gedebiteerd worden op het moment dat de 
uitgaven effectief worden verricht. De subsidies blijven dus wel degelijk zo lang mogelijk binnen de 
perimeter van het Gewest. 

Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het netto te financieren saldo van de instellingen voor 
het jaar 2016, zonder betalingen van dotaties. Men stelt vast dat dit saldo een regelmatig verloop in de 
tijd te zien geeft, wat het opstellen van betrouwbare vooruitzichten vergemakkelijkt. 
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Grafiek 19 : Verloop van het netto te financieren saldo van de instellingen voor 2016 

 

 

B. Kwaliteit van de geconsolideerde thesaurieplanning van het FCCB 

De thesaurieplanningen op maandbasis die de ABI’s wekelijks bezorgen, worden geconsolideerd om 
vooruitzichten voor de komende 28 dagen op te stellen wat betreft de financiële saldi op de eigen 
rekeningen. Deze vooruitzichten dienen als basis voor het beheer van de vlottende schuld van het 
Gewest. 

De individuele en de geconsolideerde planningen worden volgens dezelfde methode geëvalueerd: 
voor elke dag van de thesaurieplanning wordt een afwijkingspercentage berekend dat overeenstemt 
met het verschil tussen de voorziene nettobeweging en de reële nettobeweging, op basis van het 
totaal van alle debet- en creditbewegingen. 

Naargelang van de kwaliteit van hun individuele planningen kunnen de instellingen een grotere dotatie 
voor goed financieel beheer verkrijgen (bonus van 5 tot 25 basispunten op het gemiddelde financiële 
encours op jaarbasis). 

De kwaliteit van de geconsolideerde planning is een maatstaf voor de kwaliteit van de dienstverlening 
van het FCCB aan de directie Thesaurie, die de vlottende schuld beheert. Het einddoel bestaat erin 
onder een afwijkingsniveau van 15% te blijven. 

De kwaliteit van de thesaurieplanning van het FCCB evolueerde reeds vanaf de eerste werkingsjaren 
opmerkelijk positief: de grens van 15% werd in 2007 bereikt. In 2009 en 2010 werd het opstellen van 
betrouwbare thesaurieplannen door de ABI’s bemoeilijkt door bewarende begrotingsmaatregelen. In 
2015 werd echter bevestigd dat de kwaliteit van de thesaurieplanning opnieuw optimaal is. Het 
uiteindelijke doel is bijna bereikt met een afwijkingsniveau van slechts 15,26%. 
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Grafiek 20 : Evolutie van de kwaliteit van de thesaurieplanning van het FCCB 

 

 

De voortdurende verbetering van de thesaurieplanning van het FCCB heeft meerdere redenen: 

� de afwijkingen worden door het FCCB geanalyseerd en in categorieën ingedeeld. Die 

analyse wordt aan de instellingen meegedeeld via driemaandelijkse rapporten en/of 

informatievergaderingen, op initiatief van het FCCB of de instellingen. In veel gevallen 
stellen de adviezen van het FCCB de ABI’s in staat de kwaliteit van hun 

thesaurievooruitzichten te verbeteren. 

� de proactieve houding van sommige instellingen die hun interne beslissingsprocedures voor 

betalingen en hun betalingstermijnen bij leveranciers hebben gewijzigd om de datums van 

hun uitgaven beter te controleren. 

C. Dotaties toegekend aan de instellingen 

De ABI’s ontvangen voor hun deelname aan het FCCB een dotatie voor goed financieel beheer (zoals 
bepaald in de bilaterale overeenkomst). Deze dotatie wordt berekend op basis van hun thesaurie-
inbreng en in mindere mate volgens de kwaliteit van hun thesaurieplanningen. 

Voor 2015 bedroegen de toegekende dotaties aan de deelnemende instellingen 1.163.596,91 €.  

De onderstaande tabel toont de verdeling van deze dotatie en de basisgegevens die dienden voor de 
berekening ervan. 
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Tabel 14 : Verdeling van de dotatie voor goed financieel beheer  

 

6.3. WINST VOOR HET GEWEST 

Het uitstellen van de consolidatie van de vlottende Gewestschuld 

De schuldportefeuille van het Gewest wordt beheerd door het Agentschap van de Schuld van het 
Bestuur Financiën en Begroting (Brussel Financiën en Begroting) van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

De risicostructuur van de portefeuille is een bepalende factor binnen dat beheer. De vlottende 
Gewestschuld, die het meest onderhevig is aan het variabiliteitsrisico van de kortetermijnrentevoeten, 
moet, als het aandeel ervan in de portefeuille een bepaald percentage overtreft, het voorwerp 
uitmaken van een consolidatie via een langetermijnlening om het risico vast te leggen en om de 
portefeuillestructuur binnen de grenzen te houden die zijn bepaald door het Agentschap van de schuld 
in overleg met de Minister van Financiën. 

De oprichting van het FCCB heeft een positieve invloed op het portefeuillerisico van het Gewest 
gehad. De inbreng van creditsaldi door de deelnemende instellingen in het cashpooling-systeem 
neutraliseert immers het variabiliteitsrisico van de rentevoeten van het overeenstemmende bedrag. 

Sinds 2005, het eerste volledige werkingsjaar van de FCCB, heeft de thesaurie-inbreng van de 
instellingen die deelnemen aan de financiële centralisatie ervoor gezorgd dat consolidaties vermeden 
(uitgesteld) konden worden, en dit ten belope van een gecumuleerd bedrag dat momenteel op 838 
miljoen € geschat wordt. 

Het totaal bedrag van de voor het jaar 2015 toegekende dotaties (begroting 2016), die betaald werden 
op 26 februari 2016, bedroeg 1.163.596,91 €. 

De financieringskost van deze dotaties voor het Gewest, in verhouding tot de thesaurie-inbreng van 
het coördinatiecentrum (837.750.375,55 €), bedraagt 0,139%. 
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Deze thesaurie-inbreng heeft het Gewest dus toegelaten schuldconsolidaties te vermijden voor een 
totaal bedrag van 838 miljoen € met een geraamde rentevoet van 2,642% te vermijden, zijnde een 
besparing van 20.971.929,95 € voor het jaar 2015. 
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3.2. VOORUITZICHTEN 

HOOFDSTUK 1 : AFLOSSINGSPLAN 

Het aflossingsplan vermeldt het bedrag van het resterende kapitaal dat het Gewest nog moet betalen 
op elke terugbetalingsvervaldag. 

Het aflossingsplan is een indicator van het liquiditeits-, het herfinancierings- en het renterisico. Als een 
openbare entiteit of een bedrijf moeilijkheden ondervindt om financierings- of herfinancieringsbronnen 
te vinden, krijgen ze te maken met een liquiditeits- en herfinancieringsrisico. Hoe groter de 
financiering- of herfinancieringsbehoeften, hoe terughoudender de banken zullen zijn een lening tegen 
gunstige voorwaarden toe te kennen. Dat zal leiden tot een renterisico en zal voor de ontlener een 
weerslag hebben door de hogere financieringskost wegens hogere bankmarges op de 
referentierentes (Euribor, IRS, OLO). 

Om die risico’s te verminderen tracht het Gewest het aflossingsplan zo vlak mogelijk te maken. Dat 
beperkt geconcentreerde kapitaalterugbetalingen en verbetert bijgevolg de financierings- en 
herfinancieringsvoorwaarden van het Gewest. 

Grafiek 21 : Aflossingplan van de geconsolideerde schuld (2016-2020)
26

 

 

De berekening van de volatiliteit27 van de aflossingen rond het gemiddelde is het belangrijkste 
instrument waarover het Gewest beschikt om zijn liquiditeits-, herfinancierings- en renterisico’s te 
verminderen. Een lage volatiliteit betekent een perfecte uitvlakking van het aflossingsplan. Dat wordt 
beschouwd als een van de prioritaire doelstellingen die het Gewest moet bereiken: 

                                                      
26 Het volledige aflossingsplan is opgenomen in de bijlagen (Deel 5 Hoofdstuk 8). 
27 De analyse van de volatiliteit laat toe de omvang van de variatie van elke aflossing rond het gemiddelde van de aflossingen te 

meten. 
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� de ratio type-afwijking/gemiddelde toont ons dat de schommeling van de toekomstige 

aflossingen van het Gewest zo goed als nul bedraagt: 

Jaar Gemiddelde Uitgedrukt op Type-afwijking Type-afwijking/ 

2016 20,00% 5 jaar 2,21% 11,05% 

� dat wordt ook aangetoond door de constante stijging van de grafiek: 

Grafiek 22 : Gecumuleerde aflossingen van de geconsolideerde schuld (2016-2020) 

 

HOOFDSTUK 2: FINANCIERINGS- EN HERFINANCIERINGS-BEH OEFTEN 

Om de rente- en liquiditeitsrisico's van het Gewest juist in te schatten, moeten in de analyse de 
toekomstige financieringsstromen worden opgenomen die kunnen veroorzaakt worden door de 
toegestane begrotingstekorten (= financieringsbehoeften), bekendgemaakt door de vaste afdeling 
“Financieringsbehoeften van de Overheid” van de Hoge Raad van Financiën. 

Deze afdeling kan ambtshalve of op vraag van de federale minister van Financiën een advies 
uitbrengen over de opportuniteit om de leningcapaciteit van een of meerdere overheden te beperken, 
en dat afhankelijk van de noodzaak om:  

� de economische en monetaire eenheid niet in het gedrang te brengen; 

� een structurele ontsporing van de financieringsbehoeften te voorkomen. 

Voor de vooruitzichten van 2016 tot 202028 bedragen de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering29 

toegestane tekorten 0 € over de hele periode. Als men rekening houdt met de verrichtingen code 830, 

                                                      
28 Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, Algemene Toelichting  

(A-254/1-2015/2016), pp. 197 en 198. 
29 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevestigt hiermee dat deze doelstelling aansluit bij het stabiliteitsprogramma (2015-

2018) dat werd goedgekeurd door de federale ministerraad op 24 april 2015. Over dit programma vond op 29 april 2015 overleg 
plaats met de Gemeenschappen en Gewesten. 
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loopt de totale financieringsbehoefte op tot 225.000.000 €. De herfinancieringsbehoeften komen voor 
diezelfde periode uit op 964.250.000 €. 

Door de toekomstige toegestane tekorten op te nemen, krijgen we een ratio 
standaardafwijking/gemiddelde van 11,05% voor de volgende 5 jaar. Met de verrichtingen code 8 
erbij, daalt deze ratio tot 8,96%. 

Grafiek 23 : Noden inzake financiering en herfinanciering (2016-2020) 

 

HOOFDSTUK 3 : EVOLUTIE VAN DE STRUCTUUR VAN DE DIRE CTE SCHULD MET 
FCCB EN CONSOLIDATIES 

Rekening houdend met het FFCB en de toekomstige consolidaties (tegen vaste rente) zou de 
structuur op vaste rente (vaste + caps + FCCB) van de directe schuld moeten schommelen tussen 
76,15 en 93,56% tussen 2016 en 2020. Het deel variabele rente (variabel+vlottend - FCCB) zou 
tussen 6,44% en 23,85% moeten liggen. 

Hieronder zien we de bedragen van de consolidaties die tussen nu en eind 2020 zouden moeten 
plaatsvinden: 

  

                                                                                                                                                                      
30 De artikels met opschrift code 8 (kredietverleningen en deelnemingen) worden in het ESR2010 beschouwd als financiële 

operaties. Ze hebben dus geen impact op de begroting en worden bijgevolg niet in beschouwing genomen voor de berekening 
van het netto financieringssaldo van het Gewest. Ze komen boven op het netto begrotingssaldo. 
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Tabel 15 : Herfinancieringen en nieuwe financieringen van 2016 tot 2020 

Jaar Herfinancieringen Nieuwe financieringen 
(ESR-normen en codes 8) 

2016 156.000.000 45.000.000 

2017 205.500.000 45.000.000 

2018 204.000.000 45.000.000 

2019 192.750.000 45.000.000 

2020 206.000.000 45.000.000 

 

Grafiek 24 : Evolutie van de structuur van de directe schuld met FCCB en consolidaties aan vaste rentevoeten (31.12.2016 

– 31.12.2020) 

 

HOOFDSTUK 4 : BEREKENING VAN DE TOEKOMSTIGE PORTEFE UILLEKOSTEN 
(2016-2020); STRESS TESTS31 

Het Agentschap van de schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft intern een model 
ontwikkeld voor de berekening van de kostprijs van de schuldportefeuille van het Gewest over een 
periode van vijf jaar. Dit model is gebaseerd op de evolutie van de curve van de reële toekomstige 
rentevoeten en houdt rekening met de toekomstige consolidaties, zowel bij variabele als bij vaste 
rentevoeten. Het model heeft betrekking op vijf macro-economische scenario’s:  

� reële toekomstige rentevoeten; 

� economische groei met toename van de inflatie (stijging van de toekomstige rentevoeten 

om de inflatie te beperken); 

                                                      
31 Een oefening die erop neerkomt extreme, maar geloofwaardige rentevoorwaarden te simuleren, om de gevolgen op de 

portefeuille te bestuderen. Het doel bestaat erin te meten in welke mate de portefeuille bestand is tegen dergelijke situaties. 
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� economische stagnatie (daling van de toekomstige rentevoeten om de economische groei 

te stimuleren); 

� aanhoudend hoge inflatie met het vooruitzicht van economische vertraging (omgekeerde 

curve); 

� economische groei in zicht zonder inflatiedruk (steiler wordende curve). 

 

Op elk macro-economisch scenario worden vier types consolidatiestrategieën toegepast:  

� geen consolidatie; 

� defensieve consolidaties (100% tegen vaste rentevoeten); 

� neutrale consolidaties (50% tegen vaste rentevoeten en 50% tegen variabele rentevoeten); 

� agressieve consolidaties (25% tegen vaste rentevoeten en 75% tegen variabele 

rentevoeten). 

Tabel 16 : Macro-economische scenario voorgesteld met reële toekomstige rentevoeten met defensieve consolidaties 

Gemiddelde jaarlijkse gewogen kostprijs (maandeinde) 

Jaar Defensieve consolidaties 

2016 3,85% 

2017 3,73% 

2018 3,50% 

2019 3,32% 

2020 3,27% 

 

De bijwerking van het model gebeurde op basis van de rentevoeten van 2 maart 2016 (sterke 
verscherping van de rentecurve voor de Euribor tussen 2018 en 2020, en verscherping van de 
rentecurve voor de IRS tussen 2017 en 2020). Op te merken valt de verwachte daling van de 
portefeuillekosten op vijf jaar. 
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HOOFDSTUK 5 : GEWESTELIJKE STRATEGIEËN 2016 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zijn strategie van 2015 voort om opnieuw een vlottende 
schuld (schuld op minder dan 1 jaar) op te bouwen in de komende 3 jaar. Daarom zal het Gewest in 
2016, 2017 en 2018 enkel schulden consolideren om bestaande swaps te dekken. 

Zo zullen in 2016 slechts twee leningen op lange termijn aangegaan worden voor een totaal bedrag 
van 56.000.000 €, met looptijden van minstens 8 jaar. De rest van de aflossing van de rechtstreekse 
schuld in 2016, zijnde 100 miljoen €, zou in de vlottende schuld opgenomen worden. Voor 2017 zal 
een volume van 139 miljoen € geconsolideerd worden, op een totaal bedrag aan aflossingen van 
205,5 miljoen €; voor 2018 zal het gaan om 36 miljoen € op een totaal aflossingsbedrag van 204 
miljoen €. 

De begrotingsoverschotten van 2013 (125 miljoen €, tegenover een voorzien tekort van 130 miljoen 
€), 2014 (70 miljoen € tegenover 10 miljoen voorzien) en 2015 (199 miljoen € tegenover 6 miljoen € 
voorzien) bemoeilijken de heropbouw van de vlottende schuld. Voor 2016 zou de begroting in principe 
in evenwicht zijn, met over de eerste vier maanden een kasoverschot van 228,3 miljoen €, voor een 
uitstaand bedrag van 2.750.375.666 € op 31 december 2015. 

Eind 2017 zou 300 miljoen € aan vlottende schuld opgebouwd moeten zijn. Tegen eind 2018 zou dit 
tussen 400 en 450 miljoen moeten worden. 

De controle en het dynamisch beheer van de gewaarborgde schuld is een essentiële doelstelling voor 
het Agentschap van de Schuld: begin 2016 was 96,5% van de uitstaande gewaarborgde schuld 
stroom per stroom gereconstitueerd, en dit afzonderlijk per stroom (rente en aflossing), per contract, 
per bedrijf en op geconsolideerde basis. Deze dynamische en projectieve portefeuille geeft een beeld 
van de toekomstige risico’s voor het Gewest, zowel afzonderlijk per bedrijf als geconsolideerd. Terwijl 
vroeger enkel een momentopname gemaakt werd van de uitstaande schuld op 31 december van het 
voorbije jaar, beschikken wij nu over een vooruitziend beeld van portefeuille, met inbegrip van de 
eraan gekoppelde rentestromen. Het gaat om een unicum in België. 

Er wordt ook een reservefonds aangelegd met de vergoedingen (“fees”) die betaald moeten worden 
door de instellingen die de waarborg genieten. Deze vergoedingen zijn afgestemd op hun individuele 
risicoprofiel. Het reservefonds zal gebruikt worden in geval een instelling in gebreke blijft en het 
Gewest financieel moet bijdragen. 

De werkelijke risico’s die zijn verbonden aan het verlenen van de gewestwaarborg worden verder 
beperkt door het exact omschrijven van het bereik van de waarborg en door de mogelijkheid die aan 
de instellingen geboden wordt om pandgevingen of zekerheden in te brengen die dan in mindering 
gebracht worden van de aangerekende “fees”. 

Het Agentschap van de Schuld zal in 2016 zijn ondersteunende rol blijven vervullen als expert voor 
het modelleren van grote transversale projecten. Dankzij de tool die door de “Middle Office” van het 
Agentschap van de Schuld werd ontwikkeld om de weerslag van de zesde staatshervorming op de 
gewestelijke begroting te berekenen, kan het Gewest de door de federale overheid vooropgestelde 
cijfers en ontvangsten op een dynamische wijze controleren. De “Middle Office” heeft ook een 
geconsolideerde meerjarenbegroting ontwikkeld op basis van verschillende criteria (groei, inflatie, 
Brussels BNP, veroudering van de bevolking ...). 
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Het Agentschap van de Schuld zal eveneens actief blijven als financieel adviseur in dienst van de 
gewestelijke entiteit voor elk grootschalig financieel project (financiering van de sociale 
kredietmaatschappijen, het Woningfonds, de Maatschappij voor Verwerving van Vastgoed …) en zijn 
expertise ten dienste stellen van andere overheidsentiteiten (bv. de VGC en de GGC). Met de VGC 
werd in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Een samenwerkingsovereenkomst met de 
GGC volgt in het eerste kwartaal van 2016. 

In het kader van de nieuwe Europese normen (ESR 2010) en van de nieuwe eisen van het INR en 
Eurostat inzake financiële rapportering zal het Agentschap van de Schuld ervoor zorgen de gegevens 
betreffende de directe schuld en de door het Gewest gewaarborgde schuld binnen de strikte geldende 
termijnen te bezorgen en elke wijziging van de consolidatieperimeter op te nemen in zijn databanken. 

Het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB) wordt in 2016 
uitgebreid met 4 nieuwe instellingen: Visit Brussels (toegetreden op 1 april 2016), Brussel 
Ontmanteling, Brussel Preventie en Veiligheid en het Brussels Planningsbureau. 
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DEEL 4 : GEWAARBORGDE SCHULD 

De gewaarborgde schuld omvat alle voorwaardelijke verbintenissen van het Gewest. Deze schuld 
maakt geen deel uit van de overheidsschuld, maar is wel een potentiële schuld wanneer een beroep 
gedaan wordt op de waarborg. De door het Gewest verleende waarborgen kunnen zowel betrekking 
hebben op passiva (leningen, …) als op activa (schuldvorderingen, …). 

HOOFDSTUK 1 : WAARBORGBEHEER 

Tot de prioriteiten die de Minister van Financiën en Begroting heeft bepaald voor de legislatuur 2014-
2019 behoren de invoering en de consolidatie van een nieuw systeem voor dynamisch 
waarborgbeheer, alsook een versterking van de monitoring door het Gewest32. Het Agentschap van 
de Schuld (Brussel Financiën en Begroting) werd belast met de uitvoering van die doelstelling. 

HOOFDSTUK 2 : VOORSTELLING VAN HET NIEUWE SYSTEEM V OOR DYNAMISCH 
WAARBORGBEHEER 

Het beheer van de waarborgen werd toevertrouwd aan de directie Front Office (hierna “Front Office” 
genoemd) van het Agentschap van de Schuld, opgericht midden 2014. De Front Office werkte een 
dynamisch systeem uit op basis van een analyse van de eigenlijke toekenningsaanvraag, die moet 
beantwoorden aan het kader bepaald in de voorafgaande budgettaire machtiging. 

Dankzij een geharmoniseerde methode kan de Front Office het individueel risicoprofiel van de 
aanvrager bepalen en de “fees” vaststellen: de jaarlijkse vergoeding die de begunstigde aan het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient te betalen voor het gebruikte waarborgvolume. 

De verplichtingen van de begunstigde zijn opgenomen in een bilaterale overeenkomst, terwijl de rol 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als borg bepaald is in een waarborgovereenkomst. Beide 
overeenkomsten worden samen met het advies van de Front Office naar de Regering verstuurd ter 
ondersteuning van de toekenningsbeslissing. 

Na de goedkeuring door de Regering analyseert de Front Office het gebruik dat van de waarborg 
gemaakt wordt, bijvoorbeeld via een advies over de verkregen financieringsniveaus. 

Verder in de tijd zal de Front Office regelmatig de evolutie van het financiële profiel van de 
begunstigde volgen via een halfjaarlijkse ontmoeting en een bijwerking van de cijfergegevens met het 
oog op de aanpassing van het profiel en – indien nodig – de “fees”. 

Met de “fees” zal een reservefonds aangelegd worden dat in eerste lijn aangesproken wordt bij 
activering van de waarborg wegens onvermogen. 

                                                      
32 Brussels Hoofdstedelijk Parlement, gewone zitting 2014-2015, 7 november 2014, A-51/2 – 2014/2015, bijlage bij de 
Algemene Toelichting - deel 1 (punt OD2.3), p.86. 
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Dankzij dit dynamische en anticiperende beheer zal de Front Office een beter inzicht krijgen in de 
risico’s die met de begunstigden verbonden zijn en kunnen helpen voorkomen dat de waarborg 
geactiveerd wordt. Ook zal de Front Office de werkelijke blootstelling van het Gewest inzake 
waarborgen nauwkeuriger kunnen bepalen (financiële in de plaats van boekhoudkundige visie). 

Deze aanpak is baanbrekend in Europa en komt ook tegemoet aan de EU-vereisten inzake 
mededinging en aan de nieuwe methodologie van het ratingbureau Standard & Poor’s voor de niet in 
de balans opgenomen verplichtingen. 

Het systeem werd eind 2014 reeds toegepast in bilateraal verband voor de BMWB en Hydrobru. Een 
ordonnantie die het werkproces en de methode vastlegt, wordt binnenkort verwacht. 

HOOFDSTUK 3: HERSAMENSTELLING VAN DE UITSTAANDE GEW ESTELIJKE 
WAARBORGEN OP BASIS VAN DE INDIVIDUELE VERRICHTINGE N 

Eind 2014 ging de directie Middle Office van het Agentschap van de Schuld (hierna “Middle Office” 
genoemd) van start met het inwinnen van gegevens bij de begunstigden van de gewestwaarborg, met 
als doel een omstandige documentatie aan te leggen over alle verleende waarborgen en meer 
bepaald voor elke gewaarborgde verrichting te beschikken over: 

� de kredietovereenkomst; 

� de waarborgakte, als die niet vervat is in de overeenkomst; 

� de trekking, in geval van een kredietlijn; 

� de aflossingstabel, ofwel een vervaldagoverzicht van de individuele cashflows dat het 
mogelijk maakt het niet-afgeloste deel van de gewaarborgde schuld te bepalen tot die 

volledig afgelost is. 

 

Op 30 september 2015 had de Middle Office zo het gedeelte van de verleende waarborgen kunnen 
bepalen dat op 31 december 2014 nog niet afgelost was: 

� voor het Woningfonds (760 miljoen €), 

� voor de BGHM (36 miljoen €), 

� voor Crédit Immobilier Ouvrier (36,5 miljoen €), 

� voor SOCODIX (8,2 miljoen €), 

� voor Krediet voor Sociale Woningen (14,1 miljoen €), 
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� voor de GMHK (7,1 miljoen €), 

� voor Petit Propriétaire (6,4 miljoen €), 

� voor het Aquiriscontract (574,6 miljoen €), 

� voor Hydrobru (158,9 miljoen €). 

 

Eind december 2015, na opneming van de documentatie van het BGHGT, de MIVB, de BMWB en de 
nieuwe verrichtingen van het Woningfonds, was 95% van de totale verleende waarborgen 
hersamengesteld. Voor 2016 ligt de doelstelling op 98%, wat een maximum is, aangezien de overige 
gewaarborgde schuld betrekking heeft op tweedelijnswaarborgen: Brussels Waarborgfonds, 
hypotheekleningen verleend door sociale kredietmaatschappijen. 

Dankzij deze hersamenstelling, verrichting per verrichting, van de gewaarborgde schuld heeft het 
Gewest voor het eerst een vooruitziend beeld van de gewestwaarborgen. Onderstaande grafiek toont 
het verloop van het totale uitstaande bedrag van de waarborgen die door het Gewest verleend zijn 
aan de instellingen waarvoor de documentatie op 1 maart 2016 beschikbaar was, tot de volledige 
aflossing van die waarborgen. 

 

Grafiek 25 : Verloop van de uitstaande door het Gewest gewaarborgde schuld 
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HOOFDSTUK 4 : DE GEWESTBAARBORGEN IN CIJFERS 

De twee onderstaande tabellen geven een overzicht van de gewaarborgde schuldportefeuille van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Tabel 17 : Machtigingen en waarborgen verleend in 2015 

In duizenden euro 

 Instelling 
Machtigingen 

(begroting 2015) 
Verstrekte 

waarborgen 
(Regering) 

1. Woningfonds   

1.1. Leningen bij de banken 295.000 82.000 

1.2. Leningen bij de BGHM 0 0 

1.3. Leningen bij de FRGE 0 0 

2. Sociale Kredietmaatschappijen   

2.1. Leningen aan particulieren 3.30033 334 

2.2. Leningen bij de banken 11.000 0 

3. Middelgrote woningen 0 0 

4. Haven van Brussel 9.450 0 

5. MIVB 0 0 

6. Economische expansie 35.000 0 

7. Waarborgfonds van het BHG 9.828 6.724 

8. BBGHGT   

8.1. Opdracht 1 271.602 0 

8.2. Opdracht 2 400.000 0 

8.5. Opdracht 5   

9. Brussel-Energie 28000 0 

10. B2E (Filiaal GIMB) 0 0 

11. BMWB 20.000 0 

14. Aquiris 0 0 

15. SFAR (GIMB) 16.220 0 

16. NV Flagey 0 0 

17. WIELS 0 0 

18. Citydev (GOMB) 11.500 0 

19. BGHM   

19.1. Leningen bij de banken 105.000 0 

19.2. Leningen bij de FRGE 10.000 0 

20. Hydrobru 250.000 250.000 

21. Brussel-Recyclage 6.000 0 

22. Viangro 0 0 

23. Net Brussel 45.000 0 

24. Ecoleningen 10.000 0 

25. Trieercentrum NV 18.000 0 

 TOTAAL 1.554.900 339.058 

                                                      
33 Er geldt geen grensbedrag, maar de leningen moeten voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de waarborg als 

bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1er februari 2001 betreffende de erkenning van 
kredietinstellingen en het verlenen van de gewestwaarborg voor goede afloop van de terugbetaling van kredieten toegestaan 
voor het bouwen, het kopen, het behouden en het verbouwen van volkswoningen en daarmee gelijkgestelde woningen. 
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Tabel 18 : Gebruikmakingen34 en uitwinningen van waarborgen en uitstaande bedragen 

In duizenden euro 

 Instellingen 
Gebruikmakingen 

2015* 
Uitwinningen van 

waarborgen 
Uitstaand bedrag 

op 31.12.2015 

1. Woningfonds    

1.1. Leningen bij de banken 82.000 0 790.581 

1.2. Leningen bij de BGHM 0 0 0 

1.3. Leningen bij de FRGE 0 0 0 

2. Sociale Kredietmaatschappijen    

2.1. Leningen aan particulieren 334 0 20.222 

2.2. Leningen bij de banken 0 0 67.895 

3. Middelgrote woningen 0 0 0 

4. Haven van Brussel 0 0 20.889 

5. MIVB 0 0 68.479 

6. Economische expansie 0 0 0 

7. Waarborgfonds van het BHG 6.724 0 29.080 

8. BBGHGT    

8.1. Missie 1 0 0 179.145 

8.2. Missie 2 0 0 509.095 

8.5. Missie 5   71.849 

9. Brussel-Energie 0 0 21.511 

10. B2E (Filiaal GIMB) 0 0 3.518 

11. BMWB 0 0 56.188 

14. Aquiris 0 0 532.399 

15. Toekomstplan van de huisvesting (GIMB) 0 0 33.826 

16. NV Flagey 0 0 0 

17. WIELS 0 0 1.344 

18. Citydev (GOMB) 0 0 0 

19. BGHM    

19.1. Leningen bij de banken 0 0 35.268 

19.2. Leningen bij de FRGE 0 0 0 

20. Hydrobru 0 0 153.300 

21. Brussel-Recyclage 0 0 5.049 

22. Viangro 0 0 1.500 

23. Net Brussel 0 0 0 

24. Ecoleningen 0 0 0 

25. Trieercentrum NV 0 0 0 

 TOTAAL 89.057 0 2.601.139 

 

  

                                                      
34 Deze gebruikmakingen kunnen betrekking hebben op waarborgen verleend in 2014, maar ook op waarborgen die in vroegere 

jaren verleend werden. 
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Onderstaande grafiek geeft de procentuele uitsplitsing weer: 

Grafiek 26 : Aandeel in % van de verschillende instellingen in het totaal van de gewaarborgde schuld voor 2015 
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DEEL 5 : BIJLAGEN 

HOOFDSTUK 1 : PERSCOMMUNIQUÉ STANDARD & POOR’S 

  
Perscommuniqué 

 

PARIJS, 22 januari 2016. Standard & Poor’s bevestigt de langetermijnrating ‘AA’ voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Deze rating is ingegeven door een zeer degelijk management en een 
uitzonderlijke beschikbaarheid van liquiditeiten. Het vooruitzicht blijft stabiel. 

 

Overview 

- In our opinion, the Belgian Region of Brussels-Capital has very strong financial management and 
exceptional liquidity. 

- We are affirming our 'AA' long-term rating on Brussels-Capital. 

- The stable outlook reflects our expectations that Brussels-Capital will continue to post strong 
budgetary performance in 2016-2018. 

Rating Action 

On Jan. 22, 2016, Standard & Poor's Ratings Services affirmed its 'AA' long-term issuer credit rating 
on Belgium's Region of Brussels-Capital. The outlook is stable. 

Rationale 

The rating on Brussels-Capital reflects our view of the very predictable and wellbalanced institutional 
framework for Belgian communities and regions, and Brussels-Capital's very strong financial 
management, exceptional liquidity, strong budgetary performance, and strong economy. We also 
factor into our ratings our view of the region's moderate budgetary flexibility, moderate debt burden, 
and moderate contingent liabilities. The long-term rating is at the same level as Brussels-Capital's 
stand-alone credit profile, which we assess at 'aa'. 

We consider that Brussels-Capital operates within Belgium's very predictable and well-balanced 
institutional framework for communities and regions, characterized by the maturity and stability of the 
system, and a generally good revenue and expenditure balance. In our opinion, Belgium's sixth state 
reform--including the devolving of new responsibilities to regions and communities and greater 
financial autonomy to regions--demonstrates the system's predictability. Institutional discussions on 
the reform started in 2007, but the budgetary effects were felt only from 2015. We think that the reform 
also illustrates the ability of Belgian local and regional governments (LRGs) to influence the central 
government's policy. 
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The sixth state reform translates into a transfer of about €20 billion of new responsibilities from the 
federal state and social security to communities and regions, including job market and training policy 
and health care. About €850 million of the total transfer is to Brussels-Capital, mainly related to 
employment responsibilities. The reform also incorporates amendments to the Special Financing Act, 
notably on greater tax autonomy for regions. However, it increases the LRGs' contributions to the 
consolidation of Belgium's public finances and pensions. 

Lastly, under the sixth reform, Brussels-Capital benefits from a specific refinancing package. 

Brussels-Capital has an attractive and diversified economy, which translates into very high GDP per 
capita that we estimate at about €63,600 in 2015. Nevertheless, Brussels-Capital suffers from a 
structurally high unemployment rate, well exceeding 15%. 

We consider Brussels-Capital's financial management to be very strong, based on the region's political 
and managerial strength, reliable budgeting, prudent and sophisticated debt management, very 
efficient and optimized liquidity management, and tight monitoring of government-related entities 
(GREs) and other contingent risks, including its well-defined and active guarantee management 
system. We think that Brussels-Capital has the means to maintain its tight rein on operating 
expenditures, with annual growth close to 2% (excluding the transfer of new responsibilities). At the 
same time, we foresee it keeping capital expenditures at about €1.4 billion annually, slightly higher 
than our previous base-case assumptions. Therefore, we continue to think that Brussels-Capital will 
meet its 2016-2018 budgetary target of maintaining consolidated balanced accounts under the 
European system of national and regional accounts 2010 (ESA 2010), in line with our previous base 
case and with performance in 2014 and 2015. Under our base-case scenario for 2016-2018, we 
consequently anticipate a good consolidated operating surplus of 9% of consolidated operating 
revenues on average during the period, compared with 20% in 2014 and 12% in 2015 (based on latest 
Brussels-Capital estimates adjusted by Standard & Poor's), on a par with our former base case. In 
addition, we continue to project moderate deficits after capital accounts of about 2% of total revenues 
on average in 2016-2018, following a limited deficit at 1% in 2015 and a slight surplus in 2014. 
Constrasting with the slight decrease of 0.4% in operating revenues over 2015-2017 we had 
anticipated in our July 2015 base-case scenario, we now forecast operating revenue growth at 1.4% 
on average over 2016-2018. Macroeconomic conditions, namely inflation, are in line with our former 
base-case scenario, and we consider that the "tax shift" reform approved by Brussels-Capital's 
executive team in the last quarter of 2015 will not hamper Brussels-Capital’s strong budgetary 
performance. Although we foresee a slight decrease in regional tax revenues in the next few years, 
notably from the end of the €89 flat-rate tax on Brussels' households and a tax reduction on real estate 
acquisitions, we project marked growth in transfers to Brussels-Capital from the Brussels Metropolitan 
Area and the federal state in light of the national equalization mechanism (“mécanisme de transition”). 
In addition, we don’t expect a further drop in personal income tax revenues following the €47 million 
gross loss in 2015, due to the federal state’s downward revision of revenues devolved under the sixth 
state reform and already incorporated in our July 2015 base-case scenario. 

To meet its budgetary target of consolidated balanced accounts under ESA 2010, we think that 
Brussels-Capital could use its moderate budgetary flexibility, if needed. Its modifiable tax revenues, 
comprising the supplementary tax on personal income tax and regional taxes, will continue to account 
for more than 50% of consolidated operating revenues from 2016 under our base case. Still, we 
believe that Brussels-Capital would be less willing to tap its tax leeway and more likely to use its 
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spending flexibility if needed, especially regarding capital expenditures, which we expect will account 
for 26% of total consolidated expenditures in 2016-2018. 

Thanks to the automatic high growth of its budget under the sixth state reform and its strong budgetary 
performance, Brussels-Capital's consolidated tax-supported debt will likely decrease to a moderate 
89% of consolidated operating revenues in 2017, compared with 93% in 2015 and 107% in 2014. This 
forecast decrease exceeds our July 2015 base-case projection due to the much higher operating 
revenues we anticipate in 2018 in our current base-case scenario. Brussels-Capital's tax-supported 
debt includes the debt of the municipality fund, Fonds régional bruxellois de refinancement des 
trésoreries communales (FRBRTC), which is fully consolidated under ESA 2010. FRBRTC lends the 
majority of its debt proceeds on to self-supporting municipalities in the region. This on-lent debt 
accounts for about 10% of Brussels-Capital's consolidated operating revenues. 

We consider Brussels-Capital's contingent liabilities as moderate and mainly relating to the region's 
exposure to social housing mortgage companies, such as the Fonds du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale and a relatively weak municipal sector. In contrast with ESA 2010 treatment of 
social housing mortgage companies, we do not include their debt in the region's consolidated tax-
supported debt, because we view them as self-supporting. The region's financial guarantees, mainly 
for social housing mortgage companies, accounted for about 26% of its consolidated operating 
revenues at year-end 2015. In assessing the region's contingent liabilities, we also factor in the 
financial situation of the municipal sector, which we view as having some weaknesses. We will also 
continue to monitor the potential risks that could emerge from the significant financial change faced by 
the public body, Commission Communautaire Commune, which saw its budget increase to €1.2 billion 
in 2015 under the sixth state reform, from €100 million in 2014. Lastly, although we incorporate in our 
contingent liabilities assessment the commercial guarantee related to a water concession contract 
between Aquiris and a GRE, Société Bruxellois de Gestion de l'Eau, we believe it currently bears 
limited associated risks. 

Liquidity 

We view Brussels-Capital's liquidity as exceptional under our criteria. We consider that the region has 
a strong debt coverage ratio and strong access to external liquidity. 

Brussels-Capital benefits from a multiyear €1.5 billion account facility. We expect the amounts 
available under this account facility and the region's cash holdings will cover far more than 120% of its 
consolidated debt service in the next 12 months. We also believe that the region has strong access to 
external funding via the financial markets, especially through its medium-term note program, its 
Belgian commercial paper program, and its access to investors in "Schuldschein" loans. 

Outlook 

The stable outlook reflects our base-case expectation that Brussels-Capital will maintain strong 
operating performance and post moderate deficits after capital accounts until 2018. 

We might consider a negative rating action in the next 24 months if we observe a structural 
deterioration in Brussels-Capital's budgetary performance. This could, for example, be due to the 
region's looser monitoring of GREs that are part of its consolidation scope or its unwillingness to use 
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its own expenditure flexibility. Under this downside scenario, we could revise downward our 
assessment of Brussels-Capital's financial management. 

If we lowered our ratings on Belgium (unsolicited AA/Stable/A-1+), or revised the outlook on Belgium 
to negative, we would take a similar action on Brussels-Capital. This is in accordance with our 
methodology for rating LRGs and their related sovereigns, under which we cap the long-term ratings 
and outlooks on Belgian LRGs at the level of those on the sovereign (see "Methodology: Rating Non-
U.S. Local And Regional Governments Higher Than The Sovereign," published Dec. 15, 2014, on 
RatingsDirect). In our view, Belgium's institutional and financial framework does not enable us to rate 
any Belgian LRGs above the sovereign. 

Conversely, we could consider a positive rating action if we took a similar action on Belgium and if, in 
line with our upside scenario, Brussels-Capital posted very strong operating surpluses, enabling it to 
post surpluses after capital accounts in 2016-2018 and structurally maintain a consolidated ratio of 
direct debt to the operating balance at close to 3x. 

Both our upside and downside scenarios are unlikely at this stage, however. 

Key Sovereign Statistics 

- Research Update: Belgium Affirmed At 'AA/A-1+' As Economic Recovery And Reforms Support Its 
Fiscal And External Positions; Outlook Stable, Jan. 15, 2016 

Related Criteria And Research 

- Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology: • Rating Non-U.S. Local And 
Regional Governments Higher Than The Sovereign - December 15, 2014 

- Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology For Rating Non-U.S. Local And 
Regional Governments - June 30, 2014 

- General Criteria: Ratings Above The Sovereign--Corporate And Government Ratings: Methodology 
And Assumptions - November 19, 2013 

- Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology And Assumptions For Analyzing 
The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional Governments And Related Entities And For Rating 
Their Commercial Paper Programs - October 15, 2009 

- Criteria - Governments - International Public Finance: Methodology And Assumptions: The Impact Of 
PPP Projects On International Local And Regional Governments: Refined Accounting Treatment - 
December 15, 2008 
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HOOFDSTUK 2: ENCOURS GEWESTSCHULD 

2.1. TOTALE DIRECTE SCHULD (ENCOURS) 

Tabel 19 : Encours van de totale directe schuld op 31 december (in duizenden €) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1. Directe schuld stricto sensu (= netto te financieren saldo) 

1.1. Leningen op lange termijn --- 74.368 310.956 523.357 805.585 921.358 

1.2. Leningen op korte termijn --- 51.520 60.590 -4.747 27.614 68.078 

Subtotaal 1 --- 125.888 371.546 518.610 833.199 989.436 

2. Overgenomen Schuld 

2.1. Ex-Prov. Brabant --- --- --- --- --- --- 

2.2. Agglomeratie --- --- --- --- --- --- 

2.3. Net Brussel --- --- --- --- --- --- 

2.4. DBDMH --- --- --- --- --- --- 

Subtotaal 2 --- --- --- --- --- --- 

Totaal --- 125.888 371.546 518.610 833.199 989.436 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Directe schuld stricto sensu (= netto te financieren saldo) 

1.1. Leningen op lange termijn 1.039.766 1.000.741 1.069.731 918.330 941.092 918.671 

1.2. Leningen op korte termijn 78.187 127.104 37.290 161.883 249.306 263.106 

Subtotaal 1 1.117.953 1.127.845 1.107.021 1.080.213 1.190.397 1.181.776 

2. Overgenomen Schuld 

2.1. Ex-Prov. Brabant 31.001 30.160 29.233 28.212 27.086 25.843 

2.2. Agglomeratie 88.428 88.428 88.428 88.428 43.807 43.807 

2.3. Net Brussel 18.266 18.266 18.266 18.266 18.266 18.266 

2.4. DBDMH 19.984 19.984 19.984 19.984 19.984 19.984 

Subtotaal 2 157.679 156.838 155.911 154.890 109.143 107.900 

Totaal 1.275.632 1.284.683 1.262.932 1.235.104 1.299.541 1.289.676 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Directe schuld stricto sensu (= netto te financieren saldo) 

1.1. Leningen op lange termijn 977.770 1.063.505 1.136.208 1.049.446 1.125.288 1.001.341 

1.2. Leningen op korte termijn 276.366 165.163 351.928 240.958 270.678 358.810 

Subtotaal 1 1.254.136 1.228.668 1.488.136 1.290.404 1.395.966 1.360.151 

2. Overgenomen Schuld 

2.1. Ex-Prov. Brabant 24.469 22.961 9.870 8.117 6.251 4.275 

2.2. Agglomeratie 43.807 43.807 43.807 17.730 0 0 

2.3. Net Brussel 18.266 0 0 0 0 0 

2.4. DBDMH 19.984 0 0 0 0 0 

Subtotaal 2 106.526 66.768 53.677 25.847 6.251 4.275 

Totaal 1.360.661 1.295.436 1.541.813 1.316.251 1.402.217 1.364.426 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Directe schuld stricto sensu (= netto te financieren saldo) 

1.1. Leningen op lange termijn 1.139.789 1.984.039 2.329.039 2.645.539 3.084.540 2.994.540 

1.2. Leningen op korte termijn 592.401 202.874 240.731 291.905 61.496 25.988 

Subtotaal 1 1.732.190 2.186.913 2.569.770 2.937.444 3.146.036 3.020.528 

2. Overgenomen Schuld 

2.1. Ex-Prov. Brabant 2.190 0 0 0 0 0 

2.2. Agglomeratie 0 0 0 0 0 0 

2.3. Net Brussel 0 0 0 0 0 0 

2.4. DBDMH 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 2 2.190 0 0 0 0 0 

Totaal 1.734.380 2.186.913 2.569.770 2.937.444 3.146.036 3.020.528 

 

 2014 2015     

1. Directe schuld stricto sensu (= netto te financieren saldo) 

1.1. Leningen op lange termijn 2.870.750 2.668.750     

1.2. Leningen op korte termijn 79.147 81.626     

Subtotaal 1 2.949.897 2.750.376     

2. Overgenomen Schuld 

2.1. Ex-Prov. Brabant 0 0     

2.2. Agglomeratie 0 0     

2.3. Net Brussel 0 0     

2.4. DBDMH 0 0     

Subtotaal 2 0 0     

Totaal 2.949.897 2.750.376     

 

Grafiek 27 : Encours van de totale directe schuld 1990-2015 op 31 december (in miljoen €) 
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2.2. INDIRECTE SCHULD (ENCOURS) 

 

Tabel 20 : Encours van de indirecte schuld op 31 december (in duizenden €) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1. Agglomeratie 96.321 98.995 66.345 63.735 61.061 61.061 

2. M.I.V.B. 348.079 372.631 417.222 410.690 464.547 450.090 

3. Gemeenteleningen
35

 670.363 647.480 589.510 556.689 311.810 91.175 

4. Leningen BBGHGT --- --- --- --- 47.236 109.633 

5. Gesubsidieerde werken
36

 89.300 85.644 82.301 77.944 73.493 71.354 

6. GOMB
37

 29.873 26.960 33.788 28.554 21.430 16.120 

7. Net Brussel --- --- 18.766 17.297 16.206 17.780 

8. Brand --- --- 14.970 14.367 13.383 15.802 

9. Economische expansie  --- 2.479 2.479 2.479 2.479 --- 

10. Ex-Provincie Brabant --- --- --- --- --- 33.398 

11. BIWM 284 268 250 232 212 192 

12. Huisvesting 306.951 247.936 209.688 163.316 143.242 70.730 

Totaal 1.541.171 1.482.393 1.435.319 1.335.303 1.155.099 937.335 

 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Agglomeratie --- --- --- --- --- --- 

2. M.I.V.B. 431.969 391.934 351.948 341.448 243.221 188.597 

3. Gemeenteleningen  50.667 555 --- --- --- --- 

4. Leningen BBGHGT 213.488 220.367 179.772 132.568 119.866 114.604 

5. Gesubsidieerde werken  34.187 31.688 29.080 26.366 23.267 20.461 

6. GOMB  11.640 7.137 3.203 1.792 1.128 562 

7. Net Brussel --- --- --- --- --- --- 

8. Brand --- --- --- --- --- --- 

9. Economische expansie  --- --- --- --- --- --- 

10. Ex-Provincie Brabant --- --- --- --- --- --- 

11. BIWM 170 149 127 103 79 54 

12. Huisvesting 57.555 50.247 41.763 46.038 85.255 67.686 

Totaal 799.676 702.077 605.893 548.315 472.816 391.964 

 

 

 

 

                                                      
35 Vanaf 1993 via het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT). 
36 Omvatten openbare werken, hygiëne en water. 
37 Betreft de aankoop van industrieterreinen en het Militair Hospitaal. 
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Grafiek 28 : Evolutie van de indirecte schuld op 31 december (in duizenden €) 

 

 

2.3. GEWESTSCHULD STRICTO SENSU (ENCOURS) 

Tabel 21 : Encours van de gewestschuld stricto sensu (in duizenden €) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1. Totale directe schuld 

Subtotaal 1 --- 125.888 371.546 518.610 833.199 989.436 

2. Indirecte schuld 

Subtotaal 2 1.541.171 1.482.393 1.435.319 1.335.303 1.155.099 937.335 

3. Omvang schuld 

Totaal 1 + 2 1.541.171 1.608.281 1.806.865 1.853.913 1.988.298 1.926.771 

Waarvan historische schuld 
MIVB 

341.448 341.448 341.448 341.448 341.448 341.448 

Totaal zonder historische 
schuld MIVB 

1.199.723 1.266.833 1.465.417 1.512.465 1.646.850 1.585.323 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

1. Totale directe schuld 

Subtotaal 1 1.275.632 1.284.683 1.262.932 1.235.104 1.299.541 1.289.676 

2. Indirecte schuld 

Subtotaal 2 799.676 702.077 605.893 548.315 472.816 391.964 

3. Omvang schuld 

Totaal 1 + 2 2.075.308 1.986.760 1.868.825 1.783.419 1.772.357 1.681.640 

Waarvan historische schuld 
MIVB 

341.448 341.448 341.448 341.448 243.221 188.597 

Totaal zonder historische 
schuld MIVB 

1.733.860 1.645.312 1.527.377 1.441.971 1.529.136 1.493.043 

 

 

Grafiek 29 : Encours van de gewestschuld stricto sensu (in duizenden €) 
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HOOFDSTUK 3 : ENCOURS VAN DE SCHULD VOLGENS DE ESR9 5 NORM 

 

Tabel 22 : Encours van de schuld volgens de ESR95 norm (in duizenden €) 

In duizenden € 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Directe gewestschuld 

1.1. Directe schuld stricto sensu 1.254.136 1.228.668 1.488.136 1.290.404 1.395.966 1.360.151 

1.2. Overgenomen directe schuld 106.526 66.769 53.677 25.848 6.251 4.275 

Totaal directe schuld 1.360.662 1.295.437 1.541.813 1.316.252 1.402.217 1.364.426 

2. Andere geconsolideerde gewestschulden 

2.1. MIVB  324.047 290.264 256.823 244.921 211.244 209.524 

2.2. Leningen BGHGT 139.458 163.203 185.959 205.877 221.447 239.622 

2.3. Gesubsidieerde werken  17.715 15.497 13.209 10.931 8.792 6.712 

2.4. BIWM 27 0 0 0 0 0 

2.5. Huisvesting 48.321 0 0 0 0 0 

2.6. Brussels Waarborgfonds 798 1.708 1.739 453 734 1.092 

Totaal andere schulden 530.366 470.672 457.730 462.182 442.217 456.950 

3. Creditsaldi van instellingen die deel uitmaken van de consolidatieperimeter 

Totaal - 176.897 - 104.451 - 109.621 - 31.069 - 51.810 - 34.499 

Totaal schuld volgens ESR95 norm 

Totaal 1.714.131 1.661.658 1.889.922 1.747.365 1.792.624 1.786.877 

 

In duizenden € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Directe gewestschuld 

1.1. Directe schuld stricto sensu 1.732.190 2.186.913 2.569.770 2.937.444 3.146.036 3.020.528 

1.2. Overgenomen directe schuld 2.190 0 0 0 0 0 

Totaal directe schuld 1.734.380 2.186.913 2.569.770 2.937.444 3.146.036 3.020.528 

2. Andere geconsolideerde gewestschulden 

2.1. MIVB  177.739 190.244 146.594 125.770 109.373 95.205 

2.2. Leningen BGHGT 256.221 251.459 235.572 248.810 231.209 204.206 

2.3. Gesubsidieerde werken  5.059 3.482 2.298 1.314 578 333 

2.4. BIWM 0 0 0 0 0 0 

2.5. Huisvesting 0 0 0 0 0 0 

2.6. Brussels Waarborgfonds 138 0 0 0 0 0 

Totaal andere schulden 439.157 445.185 384.464 375.894 341.160 335.738 

3. Creditsaldi van instellingen die deel uitmaken van de consolidatieperimeter 

Totaal - 106.085 - 94.995 -103.656 -125.259 -145.159 -134.476 

Totaal schuld volgens ESR95 norm 

Totaal 2.067.452 2.537.103 2.850.578 3.188.079 3.342.037 3.219.796 
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Grafiek 30 : Evolutie van de gewestelijke geconsolideerde schuld volgens de norm ESR95 (in duizenden €) 

 

Grafiek 31 : Evolutie (op 31 december) van de totale schuld in verhouding tot de totale ontvangsten volgens de norm 

ESR95 
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HOOFDSTUK 4: ENCOURS VAN DE SCHULD VOLGENS DE ESR20 10-NORM 

 

De omschakeling naar de nieuwe norm vond plaats in september 2014. 

Tabel 23: Encours van de schuld volgens de ESR2010 norm (in duizenden €) 

In duizenden € 2012 2013 2014 2015   

 

1. Rechtstreekse gewestelijke 
schuld 

3.146.036 3.020.528 2.949.897 2.750.376 
  

 

2. Andere geconsolideerde 
gewestelijke schulden 

1.763.291 1.890.234 1.932.099 2.010.252 
  

 

3. Bruto geconsolideerde schuld 
volgens Maastrichtnorm 
(ESR2010) 

4.909.327 4.910.762 4.881.996 4.760.628 
  

 

4. Creditsaldi van de instellingen 
die tot de consolidatieperimeter 
behoren 

-396.098 -395.907 -253.485 -242.302 
  

 

Totale netto ESR-schuld (3+4) 4.513.229 4.514.855 4.628.511 4.518.326   

 

Grafiek 32 : Evolutie van de gewestelijke geconsolideerde schuld volgens de norm ESR2010 (in duizenden €) 
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Grafiek 33: Evolutie (op 31 december) van de totale schuld in verhouding tot de totale ontvangsten 

 

HOOFDSTUK 5: VERLOOP VAN DE FINANCIERINGSKOST VAN D E PORTEFEUILLE 

Tabel 24: Verloop van de financieringskost van de portefeuille 

Jaar Gemiddelde 
jaarrente 

Gemiddelde maandrente 

Minimum Maximum 

1997 5,18 % 5,06 % 5,26 % 

1998 5,13 % 5,00 % 5,23 % 

1999 4,70 % 4,49 % 4,93 % 

2000 5,31 % 5,00 % 5,61 % 

2001 5,45 % 5,30 % 5,53 % 

2002 5,03 % 4,88 % 5,29 % 

2003 4,57 % 4,35 % 4,76 % 

2004 4,11 % 3,90 % 4,32 % 

2005 3,79 % 3,60 % 3,96 % 

2006 3,86 % 3,73 % 4,02 % 

2007 4,13 % -1,49 % 9,63 % 

2008 3,52 % -3,49 % 4,27 % 

2009 3,32 % 3,11 % 3,63 % 

2010 3,56 % 1,98 % 4,01 % 

2011 3,44 % 1,25 % 3,91 % 

2012 3,74 % 3,62 % 4,03 % 

2013 3,90 % 3,82 % 3,99 % 

2014 3,93 % 3,74 % 4,03 % 

2015 4,02 % 3,79 % 4,27 % 
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Grafiek 34 : Gemiddelde maandelijkse kostprijs (gewogen tegen het gemiddeld encours) ter financiering van de totale 

directe schuld (1997-2015) 

 

HOOFDSTUK 6 : VERLOOP VAN DE LOOPTIJD VAN DE PORTEF EUILLE 

Tabel 25 : Verloop van de looptijd van de portefeuille 

Jaar Looptijd op 31 december Gemiddelde looptijd 
doorheen het jaar 

Looptijd einde maand 

Minimum Maximum 

1998 4,14 3,80 3,26 4,14 

1999 3,40 3,57 3,35 3,94 

2000 3,29 3,31 2,84 3,56 

2001 3,14 3,34 3,09 3,62 

2002 3,32 3,08 2,67 3,60 

2003 3,66 3,50 2,93 3,91 

2004 3,61 3,41 2,84 4,18 

2005 3,57 3,69 3,50 4,04 

2006 5,12 5,18 4,85 5,38 

2007 3,17 3,51 3,15 4,46 

2008 3,05 3,23 2,87 3,58 

2009 6,05 4,48 2,87 6,05 

2010 7,78 8,02 6,12 9,84 

2011 8,18 7,92 7,24 8,93 

2012 8,96 8,19 7,48 9,02 

2013 8,86 9,06 8,86 9,31 

2014 9,99 9,51 8,93 10,20 

2015 9,88 10,51 9,88 10,84 
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HOOFDSTUK 7: VERLOOP VAN DE PORTEFEUILLESTRUCTUUR 

Dankzij het gebruik van caps, bedoeld om de portefeuille te wapenen tegen een rentestijging, is 
slechts 1,31 tot 38,74% van de samenstelling van de schuld met variabele rente gebleven in de strikte 
zin van het woord (d.i. niet-beschermd) tussen 1997 en 2015 (1,31% in 2015). Het vastrentende 
gedeelte van de portefeuille bevond zich in diezelfde periode tussen 53,57 en 95,33% (93,76% in 
2015); het beschermde gedeelte zat tussen 0,00 en 12,80% (0,00% in 2015); en het geneutraliseerde 
gedeelte (FCCB) tussen 1,41 en 8,27% (4,93% in 2015). 

 

Grafiek 35: Verloop van de portefeuillestructuur (op 31 december) 
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HOOFDSTUK 8: AFLOSSINGSPLAN VAN DE PORTEFEUILLE 

Onderstaande grafieken geven het volledige aflossingsplan van de geconsolideerde schuldportefeuille 
weer, alsook de gecumuleerde aflossingen ervan. 

 

Grafiek 36: Aflossingsplan van de geconsolideerde schuld (2015-2044) 

 

 

Grafiek 37 : Gecumuleerde aflossingen van de geconsolideerde schuld (2015-2044) 
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HOOFDSTUK 9: ENCOURS VAN DE GEWAARBORGDE SCHULD EN 
WANBETALINGSGRADEN (DEFAULT RATES) 

Tabel 26: Encours van de gewaarborgde schuld op 31 december (in duizenden €) 

in duizenden euro 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Woningfonds van de Grote Gezinnen       

1.1. gewaarborgde leningen bij de banken 560.793 629.453 753.750 811.831 760.331 

1.2. gewaarborgde leningen bij de BGHM 0 0 0 0 0 

2. Sociale Kredietmaatschappijen       

2.1. gewaarborgde leningen aan particulieren 23.966 24.730 23.250 21.364 22.161 

2.2 gewaarborgde leningen aan sociale 
kredietmaatschappijen 

71.010 78.530 74.705 73.375 72.256 

3. Middelgrote woningen  48 23 11 9 0 

4. Haven van Brussel  22.500 22.203 22.138 21.559 21.238 

5. MIVB 104.592 97.374 89.933 82.245 74.259 

6. Economische expansie  0 0 0 0 0 

7. Waarborgfonds van het BHG 40.113 41.556 37.234 38.243 36.434 

8. BBGHGT      

8.1. Opdracht 1 235.572 222.710 205.898 187.374 178.623 

8.2. Opdracht 2 142.629 180.420 261.810 332.369 418.736 

8.3. Opdracht 5 --- 26.100 25.311 52.826 74.362 

9. Brussel-Energie 48.767 43.781 38.577 33.135 27.450 

10. B2E (Filiaal GIMB) 7.313 6.602 5.869 5.111 4.327 

11. BMWB  72.052 69.154 66.133 62.965 59.652 

12. Brussel-Zuid 5.400 4.171 0 0 0 

13. Gemeentelijke holding 18.750 0 0 0 0 

14. Aquiris 724.500 688.400 655.700 614.700 573.341 

15. Toekomstplan van de huisvesting (GIMB) 5.483 9.244 19.469 31.292 29.905 

16. NV Flagey 270 210 260 233 233 

17. WIELS --- 1.500 1.463 1.425 1.385 

18. BGHM 0 0 0 0 0 

19. Citydev (GOMB)      

19.1. Leningen bij de banken --- 35.941 37.772 36.835 36.071 

19.2. Leningen bij de FRGE     0 

20. Hydrobru --- 30.000 74.000 164.500 158.900 

21. Brussel-Recyclage --- --- 7.000 6.363 5.713 

22. Viangro    1.500 1.500 

TOTAAL 2.083.758 2.212.103 2.400.283 2.579.254 2.556.842 

Risicograad 2006-2015 voor de totale gewaarborgde schuld (gewestbijdrage/gewaarborgd encours) 

2006 0,0872%  2012 0,0000% 

2007 0,0991%  2013 0,0014% 

2008 0,0068%  2014 0,0000% 

2009 0,0000%  2015 0,0000% 

2010 0,0000%    

2011 3,0514%    
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HOOFDSTUK 10: LENINGEN VAN DE GECONSOLIDEERDE SCHUL D 

Tabel 27: Leningen van de geconsolideerde schuld 

Leningen in euro 

Referentie Bedrag Type Marge (BP) Beschikbaar gesteld Referentie 

2008*1-1 50.000.000,00 Euribor 6M 2,00 12.03.2008 12.03.2015 

2008*1-2 25.000.000,00 Euribor 6M 2,00 12.03.2008 12.03.2015 

2013_03_28_MTN_03 15.000.000,00 Euribor 6M 17,00 28.03.2013 28.03.2015 

2009*2-3 72.000.000,00 IRS 6Y 115,00 31.03.2009 31.03.2015 

2009*2-8 35.000.000,00 IRS 6Y 110,00 06.07.2009 06.07.2015 

2012_02_02_LOAN01 20.000.000,00 IRS 3Y  02.02.2012 15.12.2015 

2011_12_07_LOAN09 15.000.000,00 IRS 5 Y  07.12.2011 04.04.2016 

2011_06_01_MTN_01 25.000.000,00 Euribor 6M 80,00 01.06.2011 01.06.2016 

2009*2-10 5.000.000,00 IRS 7Y 110,00 13.07.2009 13.07.2016 

2009*2-11 5.000.000,00 IRS 7Y 110,00 13.07.2009 13.07.2016 

2009*2-12 10.000.000,00 IRS 7Y 110,00 13.07.2009 13.07.2016 

2014_07_29_LOAN01 60.000.000,00 Euribor 6M 36,00 29.07.2014 29.07.2016 

2011_10_14_LOAN02 30.000.000,00 Euribor 6M 139,00 14.10.2011 14.10.2016 

2011_10_14_LOAN03 6.000.000,00 Euribor 6M 139,00 14.10.2011 14.10.2016 

2011*2-1 25.000.000,00 IRS 6Y 52,00 10.02.2011 10.02.2017 

2011*4-2 25.000.000,00 Euribor 6M 80,00 21.03.2011 21.03.2017 

2011*4-1 MTN 25.000.000,00 Euribor 6M 80,00 10.03.2011 18.04.2017 

2011_06_08_MTN_01 15.000.000,00 IRS 6Y 88,00 08.06.2011 08.06.2017 

2011_06_17_MTN_01 69.000.000,00 Euribor 3M 105,00 17.06.2011 17.06.2017 

2011_07_06_SCHU01 25.000.000,00 IRS 6Y 87,00 06.07.2011 06.07.2017 

2009*2-14 20.000.000,00 Euribor 6M 52,00 17.12.2009 17.12.2017 

2009*2-15 1.500.000,00 IRS 8Y 52,00 17.12.2009 17.12.2017 

2010*3-1 50.000.000,00 IRS 8Y 47,00 15.01.2010 15.01.2018 

2010*3-2 38.000.000,00 IRS 8Y 46,00 15.01.2010 15.01.2018 

2009*2-5 36.000.000,00 IRS 9Y 120,00 30.04.2009 30.04.2018 

2012_06_26_MTN_01 5.000.000,00 IRS 6Y 128,00 26.06.2012 26.06.2018 

2011_07_06_SCHU02 75.000.000,00 IRS 7Y 85,50 06.07.2011 06.07.2018 

2009*2-4 92.750.000,00 IRS 10Y 120,00 31.03.2009 31.03.2019 

2011*1-1 MTN 50.000.000,00 Euribor 6M 66,00 11.02.2011 18.04.2019 

2011*1-2 MTN 25.000.000,00 Euribor 6M 66,00 11.02.2011 18.04.2019 

2011*3-1 MTN 25.000.000,00 Euribor 6M 88,00 08.03.2011 18.04.2019 

2010*3-3 12.000.000,00 IRS 10Y 52,00 15.01.2010 15.01.2020 

2011_04_28_MTN_01 25.000.000,00 Euribor 6M 56,00 28.04.2011 28.04.2020 

2010*1-1 50.000.000,00 Euribor 6M 36,00 23.06.2010 23.06.2020 

2010*1-2 MTN 50.000.000,00 Euribor 3M 55,00 23.06.2010 23.06.2020 

2010*1-3 50.000.000,00 Euribor 6M 36,00 23.06.2010 23.06.2020 

2012_02_02_LOAN02 19.000.000,00 IRS 8Y  02.02.2012 15.12.2020 

2011*3-2 MTN 25.000.000,00 IRS 10Y 95,00 08.03.2011 08.03.2021 

2011_12_07_LOAN08 7.500.000,00 IRS 15 Y  07.12.2011 19.03.2021 

2009*3-1 10.000.000,00 IRS 13Y 120,00 01.04.2009 01.04.2021 

2009*3-2 20.000.000,00 IRS 13Y 120,00 01.04.2009 01.04.2021 

2009*3-4 20.000.000,00 IRS 13Y 120,00 14.04.2009 14.04.2021 

2012_07_20_LOAN01 25.000.000,00 Euribor 6M 190,00 20.07.2012 20.07.2021 

2011_07_22_MTN_01 20.000.000,00 Euribor 6M 100,00 22.07.2011 22.07.2021 

2006*1-3 25.000.000,00 Euribor 6M - 3,00 20.02.2006 20.10.2021 
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Leningen in euro 

Referentie Bedrag Type Marge (BP) Beschikbaar gesteld Referentie 

2012_06_26_LOAN01 50.000.000,00 IRS 10Y 180,00 26.06.2012 26.06.2022 

2012_07_20_LOAN02 25.000.000,00 Euribor 6M 195,00 20.07.2012 20.07.2022 

2009*7-1/14 150.000.000,00 IRS 13Y 75,00 21.09.2009 21.09.2022 

2012_08_06_MTN_01 50.000.000,00 Euribor 3M 175,00 06.08.2012 06.01.2023 

2013_03_28_MTN_02 5.000.000,00 IRS 10Y 85,00 28.03.2013 28.03.2023 

2014_10_08_MTN_01 10.000.000,00 Euribor 6M 19,00 08.10.2014 08.04.2023 

2009*1-4 65.000.000,00 Euribor 6M 60,00 29.07.2014 29.07.2023 

2012_04_10_LOAN01 25.000.000,00 Euribor 6M 59,00 10.04.2012 26.06.2024 

2014_07_06_LOAN01 31.500.000,00 Euribor 3M 60,00 07.07.2014 07.07.2024 

2012_08_01_MTN_01 25.000.000,00 IRS 12Y 148,00 01.08.2012 20.12.2024 

2015_02_26_SCHU01 15.000.000,00 Euribor 6M 1,80 26.02.2015 28.03.2025 

2009*6-1 20.000.000,00 IRS 16Y 80,00 04.09.2009 04.09.2025 

2006*1-1 75.000.000,00 Euribor 6M 0,00 10.05.2006 11.05.2026 

2012_02_15_SCHU01 5.000.000,00 IRS 15Y 151,00 15.02.2012 15.02.2027 

2011_10_14_LOAN01 75.000.000,00 Euribor 6M 59,00 14.10.2011 14.10.2027 

2010*5-1 100.000.000,00 IRS 18Y 54,00 06.04.2010 06.04.2028 

2013_04_08_MTN_01 30.000.000,00 IRS 15Y 85,00 08.04.2013 08.04.2028 

2014_04_07_MTN_01 15.000.000,00 IRS 15Y 57,00 07.04.2014 07.04.2029 

2012_12_03_SCHU01 35.500.000,00 IRS 17Y 113,00 03.12.2012 03.12.2029 

2009*8-2 20.000.000,00 Euribor 6M 52,00 17.12.2009 17.12.2029 

2009*8-1 132.000.000,00 IRS 20Y 70,00 21.12.2009 21.12.2029 

2012_02_06_SCHU01 10.000.000,00 IRS 18Y 178,00 06.02.2012 06.02.2030 

2010*6-1 75.000.000,00 IRS 20Y 55,00 07.05.2010 07.05.2030 

2012_02_27_MTN01 15.000.000,00 IRS 20Y 159,00 27.02.2012 27.02.2032 

2012_08_09_SCHU01 15.000.000,00 IRS 20Y 160,00 09.08.2012 09.08.2032 

2012_08_09_SCHU02 1.500.000,00 IRS 20Y 160,00 09.08.2012 09.08.2032 

2012_11_01_SCHU01 40.000.000,00 IRS 20Y 119,00 01.11.2012 01.11.2032 

2012_11_02_SCHU01 50.000.000,00 IRS 20Y 107,00 02.11.2012 02.11.2032 

2012_11_14_MTN01 10.000.000,00 IRS 20Y 116,00 14.11.2012 14.11.2032 

2012_12_06_MTN01 50.000.000,00 IRS 20Y 116,00 06.12.2012 06.12.2032 

2013_03_28_MTN_01 5.000.000,00 IRS 20Y 103,00 28.03.2013 28.03.2033 

2014_04_07_MTN_03 5.000.000,00 IRS 20Y 69,00 07.04.2014 07.04.2034 

2014_04_08_SCHU01 10.000.000,00 IRS 20Y 71,00 08.04.2014 08.04.2034 

2013_06_26_SCHU01 25.000.000,00 IRS 25Y 85,00 26.06.2013 26.06.2034 

2012_09_07_SCHU01 30.000.000,00 IRS 22Y 133,00 07.09.2012 07.09.2034 

2011_09_08_SCHU01 30.000.000,00 IRS 23Y 119,00 08.09.2011 08.09.2034 

2010*4-1 25.000.000,00 Euribor 6M 45,00 06.04.2010 06.04.2035 

2012_12_10_SCHU01 10.000.000,00 IRS 23Y 118,00 10.12.2012 10.12.2035 

2013_04_08_SCHU01 10.000.000,00 IRS 23Y 93,00 08.04.2013 08.04.2036 

2006*1-2 75.000.000,00 Euribor 6M 0,90 10.05.2006 12.05.2036 

2013_03_28_SCHU01 25.000.000,00 IRS 25Y 95,00 28.03.2013 28.03.2038 

2012_11_23_SCHU01 35.000.000,00 IRS 30Y 133,00 23.11.2012 24.11.2042 

2014_04_07_MTN_02 20.000.000,00 IRS 30Y 91,00 07.04.2014 07.04.2044 

2014_04_07_SCHU01 21.500.000,00 IRS 30Y 84,00 07.04.2014 07.04.2044 
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DEEL 6 : GLOSSARIUM 

1. GEWESTELIJKE BEGRIPPEN 

 

Agentschap van de schuld Zij is verantwoordelijk voor de optimalisering van het beheer van de directe 
gewestschuld. Met die bedoeling verzekert ze financieringsbehoeften van het Gewest 
op korte, middellange en lange termijn. Ze gebruikt alle financiële producten (of 
afgeleide producten) met betrekking tot de rentevoetcurve om het portefeuillerisico 
en de kostprijs ervan te verminderen, d.i. de liquiditeiten- en rentevoetrisico's. Door de 
financiering hiervan op de Belgische en Europese markten, is het Agentschap van de 
schuld ertoe gedwongen nauwe betrekkingen aan te knopen en te onderhouden met 
de binnenlandse en internationale bankwereld. Ze informeert het kabinet van de 
Minister van Financiën, de Regering en het Brusselse parlement, evenals de 
controleorganen zoals de Inspectie van Financiën, het Rekenhof, het ratingbureau 
Standard & Poor’s over haar beheersmethoden en resultaten. Ze controleert ook de 
evolutie van de indirecte schuld en de gewaarborgde schuld door het Gewest. 

Centralisatie van de 
thesaurieën 

Het FCCB is ontstaan uit de politieke wil om de kasmiddelen samen te brengen van 12 
instellingen (zie FCCB) met een notioneel systeem. De centralisatie van de kasmiddelen 
is een techniek waarmee het beheer kan worden geoptimaliseerd van liquide middelen 
van verschillende rekeningen zonder geldoverdracht te moeten uitvoeren van de ene 
rekening naar de andere. Het Gewest ontvangt/betaalt de renten op het gecumuleerd 
saldo van alle rekeningen samen die in de gecentraliseerde perimeter liggen. In ruil 
voor die centralisatie, krijgen de instellingen een dotatie voor goed financieel beheer 
die bestaat uit een hoofddotatie die wordt verkregen door toepassing van een 
euriborrentevoet (min 8 BP) op hun gemiddeld totaal encours, geplafonneerd op het 
niveau van de historische kasmiddelen ; en uit een aanvullende dotatie (tussen 0 en 25 
BP op het totale saldo van de organisatie, zowel op de transitrekening als op de eigen 
rekening), afhankelijk van de kwaliteiten van de thesaurievooruitzichten die ze aan het 
Gewest verstrekken. Uiteindelijk verkrijgen de instellingen een jaarlijks “rendement” 
dat de markt hen niet kan geven, tenzij ze een groter tegenpartijrisico nemen.  

ESR2010 Het Europees Systeem van nationale en regionale Rekeningen (ESR2010) legt een 
gemeenschappelijk boekhoudkundig kader vast voor de lidstaten van de Europese 
Unie. Dit systeem vervangt de ESR95-norm met ingang van 1 september 2014. 

Financieel coördi-
natiecentrum (FCCB) 

Het Financieel coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 
opgericht door middel van de ordonnantie van 19 februari 2004 (het Regeringsbesluit 
houdende de modaliteiten voor de werking van het Centrum en voor de instelling van 
een financiële centralisatie van de instellingen van openbaar nut dateert van 10 juni 
2004). Het is operationeel sedert 1 oktober 2004 met 7 instellingen: de BAO, het GAN, 
het CIBG, het BIM, het IWOIB, de DBDMH, en de BGHM. De SER, de BGDA en de GOMB 
hebben zich aangesloten op 1 januari 2005. De Haven van Brussel en de MIVB op 1 
april 2005. Het FCCB is ontstaan uit de politieke wil om de thesaurieën van de 12 
genoemde instellingen te centraliseren in een systeem van notionele cashpooling.  
De organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van 
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle breidt het 
toepassingsgebied van het FCCB uit tot alle Brusselse autonome bestuursinstellingen, 
ondergebracht onder de sectorale code 13.12. In toepassing van deze ordonnantie zijn 
Brugel (de Brusselse energieregulator) en de vzw IRISteam respectievelijk op 1 januari 
en 1 juli 2012 toegetreden. Het Parkeeragentschap volgde op 1 juli 2013. 
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Artikel 101 van de begrotingsordonnantie 2013 voorzag erin dat artikel 68 van de 
OOBBC ook van toepassing gemaakt kon worden op het Woningfonds van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Op grond daarvan is het Woningfonds op 1 oktober 2013 
toegetreden tot het FCCB. Op 1 april 2015 is ook het Gewestelijk Handelsagentschap 
(Atrium) toegetreden. 

Gewaarborgde schuld De gewaarborgde schuld omvat alle voorwaardelijke verbintenissen van het Gewest. 
Deze schuld maakt geen deel uit van de overheidsschuld, maar is wel een potentiële 
schuld wanneer een beroep gedaan wordt op de waarborg. De door het Gewest 
verleende waarborgen kunnen zowel betrekking hebben op passiva (leningen, …) als op 
activa (schuldvorderingen, …). 

Indirecte schuld  Deze omvat de leningen die het Gewest betaalt voor rekening van andere instellingen. 
De terugbetaling van die leningen is in de begroting opgenomen als 
“herbudgetteringen”. 

Overgenomen schuld Waar de begrippen netto te financieren saldo en directe schuld stricto sensu tot in 
1995 niet konden worden onderscheiden, is dat niet langer zo sinds begin 1996. Een 
deel van de indirecte schuld (overgenomen schuld genoemd), in casu de schulden van 
de DBDM, van het Agentschap Brussel-Net, van de voormalige provincie Brabant en 
van de vroegere Agglomeratie Brussel werden opnieuw onderhandeld en opgenomen 
in de totale directe schuld. Vanaf 2009 worden de begrippen netto te financieren saldo 
en directe schuld stricto sensu opnieuw door elkaar gebruikt. Sinds die datum is de 
overgenomen schuld opgehouden te bestaan. Naargelang van de terugbetaling ervan, 
zal de terugbetaling van nieuwe leningen uitsluitend gebeuren onder het begrip netto 
te financieren saldo. 

Schuld ESR2010 De ESR2010-norm voorziet in het consolideren van alle schulden op de balans 
(uitgezonderd handelsschulden) van alle instellingen die behoren tot de sector van de 
deelstaatoverheden (S.1312) met die van de diensten van de Regering (de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel ). Deze consolidatie is van louter boekhoudkundige aard en 
het resultaat ervan wordt “geconsolideerde brutoschuld” of “Maastrichtschuld” 
genoemd. 

Totale directe schuld Deze omvat de gecumuleerde netto te financieren saldi (directe schuld stricto sensu) 
sedert de oprichting van het Gewest evenals de overgenomen schuld. De terugbetaling 
van de leningen is in de begroting opgenomen als “kapitaalaflossingen”. 

Totale directe schuld 
(encours) 

Het encours van de totale directe schuld bestaat uit de directe schuld stricto sensu 
(vlottende schuld, voor de korte termijn en geconsolideerde directe schuld stricto 
sensu, voor de lange termijn) en de overgenomen schuld. De vlottende schuld bestaat 
uit de vaste termijnvoorschotten (VTV) de thesauriebewijzen (TB) en de kaskredieten. 
De vlottende schuld (CT) en de geconsolideerde directe schuld (LT) vormen het 
gecumuleerd netto te financieren saldo. De geconsolideerde directe schuld stricto 
sensu (LT) en de overgenomen schuld (LT) vormen de geconsolideerde schuld (LT). 

 

2 ANALYSEMIDDELEN 

 

Aflossingsplan  Het kapitaalaflossingsplan duidt de manier aan waarop alle leningen worden 
terugbetaald (vervaldata en bedragen). 

Euribor (European Interbank 
Offered Rate) 

De euribor is de interbancaire rentevoet die in Europa gebruikt wordt. Dat is de 
rentevoet tegen welke een bank van eerste rang verondersteld wordt fondsen in euro 
te lenen aan een andere bank van eerste rang. De renten, die dagelijks worden 
berekend, hebben betrekking op de vervaldata van minder dan 1 jaar. De euribor heeft 



 
 

 

 

 89 
 
 

de nationale interbancaire rentevoeten vervangen van de landen die deel uitmaken 
van de eurozone sedert 1 januari 1999. 

Financieringskost-prijs De basis van dagelijkse berekening van de financieringskosten is van het type “full 
costing” (geconsolideerde schuld + vlottende schuld + lasten en afgeleide producten + 
FCCB effect). 

Gemiddeld maandelijks en 
jaarlijks encours  

Encours gewogen door het aantal dagen van hetzij de maand, hetzij het jaar. De 
belangrijkste verklaring van de stijging of de daling van het gemiddeld encours ligt in 
het beheer van de thesaurie- en begrotingsstromen. De stijging van het gemiddeld 
encours is te wijten aan een negatief differentieel tussen de ontvangst- en 
uitgavenstromen. De daling heeft een positief differentieel tussen die beide zelfde 
stromen. 

Gemiddelde type-
afwijking/gemiddelde 

Dit analysemiddel geeft de waarde van de spreiding rond het gemiddelde van de 
toekomstige aflossingen. Het geeft de kwaliteit weer van de afvlakking van het 
aflossingsplan, en zo het risico van de portefeuilleliquiditeiten. 

Herfinancieringsrisico Het herfinancieringsrisico is het risico dat het Gewest de in de voorgaande jaren 
aangegane leningen en de bijhorende rentelasten niet kan terugbetalen, omdat het de 
terug te betalen bedragen niet kan lenen. 

Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het gevaar om geen financiering te vinden op korte, middellange 
en lange termijn om een bestaand of toekomstig tekort te dekken.  
Dit risico wordt automatisch vertaald in een vraag van de kredietinstellingen naar 
hogere creditmarges op referentierentevoet (Euribor, IRS, OLO) bij de consolidatie van 
de leningen en dus in een hogere financieringsprijs voor de leningnemer. 
De kwaliteit van de afvlakking van het aflossingsplan van de directe schuld verkleint de 
herfinancieringsconcentraties en dus het liquiditeitsrisico. 

Looptijd De looptijd wordt omschreven als de verhouding van de huidige gewogen waarde van 
elke financiële stroom tot de huidige waarde van alle financieringsstromen. Daarmee 
kan op basis van alle geactualiseerde cash flows (intresten en aflossingen) het 
renterisico geëvalueerd worden en evenzeer het gemiddelde risico van de 
portefeuilleliquiditeiten. Door de berekening van de looptijd kan de “gewogen 
gemiddelde levensduur” worden bepaald van de stromen aan intresten en aan 
aflossingen die worden gegenereerd door het encours van de directe schuld. 

“Mark to market” risico Het “mark to market”-risico geeft aan in welke mate de directe schuld (met de eraan 
gekoppelde swaps) gevoelig is voor het marktrenterisico. Het geeft de verandering in 
waarde weer, uitgedrukt in euro, die de financiële verbintenissen van het Gewest 
ondergaan bij een verandering met 1 basispunt (0.01%) van de nulcouponrente voor 
een gegeven looptijd. Een positief cijfer betekent dat de waarde van de verbintenissen 
van het Gewest toeneemt wanneer de referentierente met 1 basispunt daalt. 

Portefeuillestructuur De structuur van de portefeuille bestaat uit twee delen: 
- het deel dat niet onderhevig is aan of beschermd tegen het renterisico 
(geconsolideerde schuld tegen vaste rente; geconsolideerde schuld tegen 
beschermde variabele rente; en vlottende schuld waarvan het risico is 
geneutraliseerd door de creditpositie van het FCCB); 
- het deel dat onderhevig is aan het renterisico (geconsolideerde schuld tegen 
variabele rente; en vlottende schuld waarvan het risico niet wordt geneutraliseerd 
door de creditpositie van het FCCB). 

Renterisico Het renterisico bepaalt het niveau van blootstelling van de portefeuille van de totale 
directe schuld aan een rentestijging. Diverse financiële instrumenten zijn beschikbaar 
om de portefeuille te beschermen: rente swap (IRS; forward swap; …); FRA (= 
rentewaarborg); rentevoet opties (cap; floor; collar; …). 

Tegenpartijrisico Het tegenpartijrisico (of kredietrisico) vloeit voort uit de onzekerheid dat een van de 
tegenpartijen haar financiële verplichtingen niet of slechts deels vervult.  

 



 
 

 

 

 90 
 
 

3. FINANCIËLE PRODUCTEN 

 

Cap Een cap is een onderhands contract tussen twee tegenpartijen dat aan  zijn koper 
toelaat, in ruil van de betaling van een premie (uitgedrukt in percentage van het 
nominaal), een lening te garanderen met variabele rentevoet tegen een stijging van de 
rentevoet boven een bovengrensrente. Het is een geheel van opties op rentevoeten 
met opeenvolgende vervaldagen (“roll-over”-systeem). 
Bij elke vereffening (fixing) wordt de hoogte van de rente vergeleken met de 
uitoefeningsprijs van de cap. Als de rentevoet hoger is dan die van de uitoefeningsprijs, 
dan ontvangt de koper van de cap van de verkoper het renteverschil maal het nominale 
bedrag vergeleken met het aantal dagen van de periode. Is de rentevoet lager dan de 
uitoefeningsprijs, dan wordt de optie niet uitgevoerd. 

Cap met desactiverings-grens De cap met deactiveergrens is een cap waaraan een bovengrensrente 
(deactiveergrens) werd gekoppeld met de bedoeling om de te betalen premie te 
verlagen. Als de vereffeningsrente boven de bovengrensrente stijgt, wordt de cap 
gedeactiveerd voor de vastlegging in kwestie. 

Collar Een collar is de combinatie van de aankoop van een cap (te betalen premie) en van de 
verkoop van een floor (te ontvangen premie) met de bedoeling de te betalen premie 
voor de aankoop van een cap te verlagen (of zelfs te annuleren – dan spreken we van 
“zero cost collar”). 

Floor Een floor is een onderhands contract tussen twee tegenpartijen waarmee de koper 
ervan zich kan indekken, in ruil voor de betaling van een premie (uitgedrukt in 
percentage van het nominaal), tegen een daling van de rentevoeten onder een 
bodemrente. Het is een geheel van opties op rentevoeten met opeenvolgende 
vervaldagen (“roll-over”-systeem). 
Bij elke vereffening (fixing) wordt de hoogte van de rente vergeleken met de 
uitoefeningsprijs van de floor. Als de rentevoet lager is dan die van de 
uitoefeningsprijs, dan ontvangt de koper van de floor van de verkoper het renteverschil 
maal het nominale bedrag vergeleken met het aantal dagen van de periode. Is de 
rentevoet hoger dan de uitoefeningsprijs, dan wordt de optie niet uitgevoerd. 

FRA (Forward Rate 
Agreement) 

De FRA is een onderhandse overeenkomst (geen premie te betalen) tussen twee 
tegenpartijen die toelaat vanaf het sluiten ervan een rentevoet te waarborgen op een 
ontlening of een toekomstige belegging op de monetaire markt van een maand tot een 
jaar. 
Een ontlener legt de kostprijs vast van zijn toekomstige schuldenlast met de aankoop 
van de FRA (bescherming tegen een rentestijging); een uitlener verzekert zich van een 
gewaarborgde beleggingsrente door een FRA te verkopen (bescherming tegen een 
rentedaling). 
De tegenpartij verzekert zich van een ontleningsrente (de aankoper) of een 
uitleningsrente (de verkoper) die vooraf gekend zijn maar ziet af van de winst van een 
mogelijke daling (de aankoper) of stijging (de verkoper) van de rente in zijn voordeel. 
De vervaldag van de FRA is gelijk aan de aanvangsdatum van de waarborg. Op die 
datum wordt de waarde van de referentierentevoeten (euribor) vergeleken met de 
gewaarborgde rente (FRA). 

Geconsolideerde lening Een lening consolideren is de operatie die erin bestaat een deel van de 
kortetermijnschuld (< 1 jaar) om te zetten in langetermijnschuld ( > 1 jaar) ofwel tegen 
variabele rentevoet of tegen vaste rentevoet. 

IRS (Interest Rate Swap) Een IRS is een swap van de rentevoeten. Het is een operatie van uitwisseling van 
rentestromen uitgedrukt in eenzelfde munt. Hij maakt het, gedurende een bepaalde 
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periode, mogelijk om met een tegenpartij twee stromen van vorderingen uit te 
wisselen, waarvan de ene een schuldenlast voorstelt en de andere een belegging (men 
spreekt van de twee benen van de swap). Er bestaan 3 varianten van swap: 

- variabele rentevoet naar variabele rentevoet (basis swap); 
- vaste rentevoet naar variabele rentevoet (klassieke swap); 
- variabele rentevoet naar vaste rentevoet (klassiek swap). 

Men is ofwel betaler (men betaalt de vaste rente want men ontleent en men krijgt de 
vlottende rente want men leent uit), ofwel ontvanger (men krijgt de vaste rente want 
men leent uit en men betaalt de vlottende rente want men ontleent). 

Swaption Samentrekking van de woorden swap en option. Een swaption is een optie op een 
swap. Ze laat toe over te gaan tot de aankoop (call swaption) of verkoop (put swaption) 
van het recht (en niet de verplichting) om een swap van rentevoeten te sluiten op een 
bepaalde datum (Europese swaption) of voor een bepaalde duur (Amerikaanse swap). 
De kenmerken van de swap worden op voorhand vastgelegd (notioneel bedrag; begin- 
en einddatum; referentietarieven). 

Swap van forward 
rentevoeten 

Werkt op dezelfde manier als de IRS behalve dat de aanvangsdatum van de swap niet 
gelijk is aan de datum van sluiting van de swap. De aanvangsdatum van de swap wordt 
vastgelegd op een toekomstige datum (forward). 

Thesauriebewijzen (TB) Handelspapier dat een schuldvordering vertegenwoordigt en dat de vorm krijgt van 
een titel (van schuldvordering). De titel wordt uitgegeven op een discontobasis 
referentie euribor). Hij wordt uitgegeven door een privéonderneming of een openbare 
instelling, anders dan een kredietinstelling om kapitalen op korte termijn te verwerven 
(termijn minder dan 1 jaar). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een programma 
van thesauriebewijzen op korte termijn (van 1 dag tot 1 jaar) opgezet, dat sinds 3 april 
2009 deel uitmaakt van het MTN-programma. Sinds 1 januari 2014 kan met dit 
programma tot maximaal 3 miljard € aan titels worden uitgegeven. 

Voorschot op vaste termijn 
(VVT) 

Het voorschot op vaste termijn is een lening die slaat op een bepaald bedrag dat op 
een vaste vervaldag moet worden terugbetaald. Het is bedoeld voor de financiering 
van kasbehoeften. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over vaste termijn 
voorschotlijnen van 1 dag tot 1 jaar bij de kassier van het Gewest, en van meer dan 30 
dagen bij verschillende banken. 
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